
A szóbeli felvételi 2 részből áll. 

1. rész: önálló témakifejtés és társalgás az alábbi témákról angol nyelven (kb. 4 

perc) 

 Bemutatkozás 

 Család és barátok 

 Napirend 

 Otthon (ház/lakás) 

 Szabadidő és hobbi 

 Ünnepek és nyaralás 

 Iskolád 

 Vásárlás 

 Étkezés 

 Lakóhelyed (település) 

2. rész: képleírás 

Segítség a képleírásra való felkészüléshez 

A képről kb. 3 percig kell beszélni. Először arról szeretnénk hallani, hogy konkrétan mi 

látható a képen. 

Hasznos kifejezések, nyelvtani szerkezetek: 

 on the left / on the right 

 in the middle of the picture 

 in the picture 

 at the top / at the bottom 

 in the foreground / in the background 

 in / on / next to / in front of / behind / beside / near / under / between etc. 



 there is / there are / there isn’t / there aren’t 

 I can see 

 present continuous 

There are a lot of people in the picture. They are in the mountains. It’s winter. They are 

skiing. They are wearing warm clothes, helmets and goggles. The weather is really 

nice, the sun is shining, but I think it’s cold on top of the mountain. They have got skis, 

and they are holding ski poles in their hands. I think they are all adults. The man on 

the left, in the blue overalls may be a ski instructor, or can ski very well because he 

has no ski poles. 

Ezek után lehet saját élményekről beszélni vagy bármi egyébről, ami a kép kapcsán a 

tanuló eszébe jut. 

e.g.: I love winter. I also like skiing. A learned to ski when I was 10 years old. Every 

winter we go to the Alps with my family. Usually we spend 4 days there. In winter I also 

go skating, usually to Budapest. My favourite season is summer. In summer I love 

swimming, riding a bike. The weather is usually nice. The sun shines, it’s hot. It rarely 

rains. I wear shorts/a skirt, a T-shirt, sandals. With my family we go on holiday to Lake 

Balaton or to Gyula. I always spend a week at my grandparents’ in the summer. 


