
Szóbeli témakörök a haladó osztályban 

angol nyelvből 

  

1. 
  

Family 1.: Personal particulars, appearance 

2. Family 2.: relatives, relationships, family occasions, holidays 

3. 
Education: studies, schools, the school building, subjects, learning 
languages 

4. Daily routine: a day's programme, housework, out-of-school activities 

5. Housing: your town/village, your house/flat, rooms, furnishing 

6. Hobbies and jobs: hobbies, pets, interests, jobs 

7. Meals: meals at home, restaurants 

8. Services: shopping, at the post office 

9. Health: at the doctor's, illnesses, symptoms, healthy way of life 

10. Sports and games 

11. Weather: weather, seasons 

12. Clothing: clothes and fashion 

13. 
Traffic and travelling: public transport, travelling by plane / train, 
travelling abroad, at the hotel 

14. 
Entertainment: theatres, cinemas, music, television, radio, newspapers, 

libraries, books 

15. 
Telecommunication and media: television, radio, newspapers, Internet, 
mobile phones (csak haladó angol felvételi esetén) 

  

  
 

 

 

 

 



Haladó angol nyelvi osztály 

szóbeli mintafeladatok 

  

Az 1. és 2. feladat közül választhat a vizsgázó, azaz dönthet, hogy a mondatbefejezést vagy a fordítást 
választja. Mindkét feladat 5-5 mondatot tartalmaz, nyelvtani anyagát a listázott nyelvtani 
követelmények tartalmazzák. 
  

1.   Egészítsd ki a mondatokat! 

      If I had more time, ........... 

Since January ............ 

I can't find the book ........... 

I have never ................ 

  

2.   Fordítsd le az alábbi mondatokat! 

      Kevesebbet fizettem a jegyekért, mint te. 

Nem kellene olyan sok édességet enned. 

Mikor épült ez az iskola? 

Épp telefonáltam, amikor kezdődött a film. 

  

3.  Képleírás 

 

A képeket nem kell részletesen leírni, a képek illusztrációk a témához, a vizsgázónak a témáról kell 
beszélni, majd néhány kérdést kap, és beszélget a vizsgáztatóval. A vizsgázó a kérdéseket nem látja, 
csak a témát és a képeket kapja meg. Az alábbiakban olvasható néhány mintakérdés. 
  
  
 



            Describe the two pictures. 

            If you went on holiday, which place would you choose? Why? 

            What do you need to pack if you go on holiday abroad? 

            What is your dream holiday like? 

            What means of transport do people use when they go on holiday? 

 

A szóbeli felelet értékelési szempontjai: 

kommunikációs készség  10 pont 

beszédértés     10 pont 

szókincs     10 pont 

nyelvhelyesség    10 pont 

Összesen:     40 pont 

 


