
Az angol nyelvi szóbeli vizsga témái 

Intézményünk az emelt szintű angol képzésre jelentkezők számára angol nyelvi szóbeli 

felvételi vizsgát is tart.  

A szóbeli vizsga ideje: 2023. február 28. 13:00 óra (pótnapok: március 6., március 9. 15:00 

óra). 

A szóbeli vizsga helye: Tiszaújvárosi Eötvös József Gimnázium és Kollégium (Tiszaújváros, 

Munkácsy M. út 13.). 

Kérjük, hogy a tanulók a szóbeli vizsgára személyazonosításra alkalmas igazolványt  

– diákigazolványt vagy személyi igazolványt – hozzanak magukkal.  

A szóbeli felvételi vizsga maximum 15 perc időtartamú. Az alapfokú nyelvvizsgához hasonlóan 

a felvételiző egy rövid beszélgetés után egy témát és egy képet kap. Az adott témában 

beszélgetést folytat a vizsgáztatókkal, majd egy kapott kép segítségével fejti ki véleményét 

újabb témáról. A vizsgáztató tanárok a következő szempontok alapján pontozzák a felvételiző 

diákok teljesítményét: 

• kommunikatív érték 

• megértés 

• nyelvhelyesség 

• szókincs és kiejtés 

Elvárt szókincs: A1+- A2 szint, illetve alapfokú nyelvvizsga közeli szókincs. (Ez megfelel az 

általános iskolai követelményeknek.) A felkészüléshez ajánlott könyvek az általános iskolában 

használt tankönyvek vagy bármely alapfokú nyelvvizsgára felkészítő könyv. 

A beszélgetés és a képleírás témakörei: 

• A vizsgázó személye, bemutatkozás 

• Család, családi élet 

• Ünnepek, családi ünnepek 

• Tulajdonságok, mások külső és belső jellemzése (családtagok, barátok, házi állatok) 

• Lakóhely (látnivalók, szolgáltatások, nevezetességek) 

• Otthon (ház, lakás, szoba, környék), házimunka 

• Iskola (saját iskola bemutatása, tantárgyak, órarend) 

• Napirend, időbeosztás (hétköznap, hétvége) 

• Ételek, étkezés (otthon, étteremben), egészséges táplálkozás, kedvenc étel 

• Szabadidős elfoglaltságok (mozi, tévé, színház, spot, hobbi…) 

• Sport, sportolás, kedvenc sport, iskolai sport (téli /nyári…) 

• Nyaralás itthon és külföldön, kirándulások 

• Egészség, betegség, egészséges életmód, orvosnál 

• Időjárás, évszakok, öltözködés, divat 

A következő nyelvtani jelenségek helyes használata várható el a felvételizőktől: 

• egyszerű jelen idő 

• folyamatos jelen idő 

• befejezett jelen idő 

• egyszerű múlt 

• folyamatos múlt 

• egyszerű jövő 

• ’be going to’ szerkezet a jövő kifejezésére 



• have to / must 

• can /could 

• should 

• helyet, időt kifejező elöljárószók használata 

• melléknevek fokozása, alap- és középfokú összehasonlítások 

• határozók 

• megszámolható és megszámlálhatatlan főnevek 

• személyes, birtokos, birtokos jelzői névmások 

• vonatkozó névmások 

A felvételi elbeszélgetés háromtagú bizottság előtt zajlik. A bizottság tagjai külön értékelnek, 

az elérhető összpontszámot a három értékelés átlaga adja. A tanulók vizsgán elért eredményét 

2023. március 1-én jelentetjük meg iskolánk honlapján (a vizsgázó az elért eredményét az 

oktatási azonosítója, vagy a jeligéje alapján tudja megtalálni). 

 


