
FELVÉTELI KÖVETELMÉNYEK AZ ANGOL TAGOZATOS 

OSZTÁLYBA 

 (9.D OSZTÁLY Tagozatkód:0043; 0044) 

 

Az angol szóbeli felvételi vizsgához az alábbi nyelvtani ismeretek tudása és 

azok alkalmazása szükséges: 

 kérdő szórend 

 tér- és időbeli viszonyok: prepozíciói 

 jelenidejűség: Present Simple és Present Continuous  action / non-action 

verbs 

 

 jelenidejűség: Present Perfect / Present Perfect Continuous használata   

időbeli viszonyok:  

             yet, just, already, ever, for, since 

 múltidejűség: Simple Past / (used to / didn’t use to)/ Past Countinuous / 

Past Perfect 

 események időbeli sorrendje, időhatározók 

 jövőidejűség: going to használata (tervek, jóslás) / : Present Contiunuous,/ 

will, won’t (jóslás,    

             hirtelen döntés, felajánlás, ígéret) 

 szövegösszetartó eszközök: kijelölő és nem kijelölő vonatkozói 

mellékmondatok,   

             vonatkozó névmások 

 ed és –ing végű melléknevek 

 melléknevek és határozók összehasonlítása, középfok, felsőfok,  as ... as 

 erős melléknevek használata, 

 mennyiségi viszonyok: too, (not) enough 

 mennyiségi viszonyok: much, many, a lot of, lozs of, plenty of,a little, a 

few, a lot,   

             enough, too much, too many stb. 

 vonzatos melléknevek 

 rögzült  igei vonzatok: to + Infinitive használata  /  Gerund használata 

 igealakok: gerunds and infinitives 

 modalitás:  kötelezettség, tiltás:must, mustn’t, have to, don’t have to,  need 

 modalitás: képesség  can, can’t, be able to 

 modalitás: következtetés, valószínűség kifejezése: may, might, can’t, 

must   

 tanácsadás:should,shouldn”t   :  

 múltidejűség: should have, must have, might have, can’t have 

 logikai viszonyok: feltételesség: First Conditional, Second Conditional, 

Third Conditional 

 birtokos névmások használata állítmányként (mine, yours stb.) 

 Passive használata minden igeidőben 



 függő beszéd: kijelentés és kérdés 

 függő beszéd: reporting verbs , kérések, kérdések 

 állandósult szókapcsolatok: igék vagy melléknevek + prepozíciók  

 szóképzés: igéből főnév 

 szóképzés: melléknevek és határozószavak 

 rögzült igei szókapcsolatok (phrasal verbs)  

  

  

 

A szóbeli felvételihez az alábbi témakörökben való jártasság és minimum 

B1 szintű szókincs szükséges: 

 

1. SZEMÉLYES VONATKOZÁSOK, CSALÁD 

személyes bemutatkozás 

személyes választások,  

érdeklődés, hobbi,  

napirend, hétvégi időtöltések 

lakóhely bemutatása  

háztartási feladatok 

a múlt emlékei 

tervek és álmok 

 

 

2. EMBER ÉS TÁRSADALOM 

az emberi test, testrészek, cselekvések, a külső leírása 

emberek jellemzése, külső/ belső leírása 

az első benyomások fontossága és az ítélkezés veszélyei 

első benyomások, profilképek a közösségi médiában 

emberi kapcsolatok: család, barátok, ismerősök 

az élet fontos eseményei és fordulópontjai 

a családi élet változásai 

a család hatása a személyiségre 

személyiségjegyek 

egy jó barát bemutatása 

szülők és tizenévesek 

személyes találkozások 

sztereotípiák, férfiak és nők szerepe a társadalomban  

férfiak és nők szerepe a családban 

bűnözés, bünözők 

 

 

 

 

 

 



3. KÖRNYEZETÜNK 

saját otthon és környékének bemutatása 

az ideális otthon 

lakóhely, épületek, házak, otthonok 

vidéki élet, városi élet összehasonlítása, előnyei, hátrányai 

épületek, helyszínek, intézmények a városban 

állatok, házi állatok, állattgondozás,  kis kedvencek 

évszakok, időjárás 

környezeti problémák, környezetvédelem 

 

 

4. AZ ISKOLA 

iskolatípusok, tantárgyak 

az iskola bemutatása (az épület, tantermek, tanórák, tanórán kívüli programok, 

szabályok) 

az osztályközösség 

hatékony nyelvtanulási tippek 

 

 

5. A MUNKA VILÁGA 

a munka világa: szereplők, helyszínek, tevékenységek 

az ideális munka (munkaórák, munkakörülmények, fizetés) 

foglalkozásokhoz szükséges tulajdonságok, képzettség 

férfias, nőies foglalkozások 

 

 

6. ÉLETMÓD 

életmódok összehasonlítása 

ételek, étkezés, főzés 

étkezési szokások, egészséges táplálkozás  

egészséges életmód 

hétköznapi betegségek tünetei 

félelmek, fóbiák, fóbiák lehetséges kezelése 

sport, mozgás 

 

7. SZABADIDŐ, MŰVELŐDÉS, SZÓRAKOZÁS 

hétvégi időtöltések 

hobbik, szabadidős tevékenységek (TV, rádió, mozi, színház, koncert, zene 

hallgatás, múzeum, kiállítás, könyvek, olvasás …) 

sportok, mozgás, szereplők, eszközök, helyszínek, tevékenységek  

mozi, filmek, műfajok, a filmkészítés szereplői, eszközei, tevékenységei 

híres filmek, kedvenc filmek 

egy film bemutatása 

egy könyv bemutatása 

 



 

8. UTAZÁS, TURIZMUS 

 

nyaralás, nyaralási élmények 

utazási tervek 

útbaigazítás,  

tömegközlekedés 

közlekedési eszközök összehasonlítása (szárazföldi, vízi, légi)  

nagyvárosi közlekedés 

tömegközlekedés, utazás, útbaigazításközlekedés - biztonság, felelős 

magatartás 

a lakóhely közlekedése 

 

 

9. TUDOMÁNY ÉS TECHNIKA 

 

infokommunikációs eszközök, információáradat 

elektronikai berendezések, modern médiahasználat 

az okostelefonok előnye és hátránya 

mobil telefon, számítógép, internet felhasználási lehetőségei 

háztartási eszközök 

szórakoztató technikai eszközök 

mobilhasználati etikett 

közösségi média használata 

véleménynyilvánítás közösségi oldalakon 

biztonságos internet használat 

 

10. GAZDASÁG 

divat és vásárlás 

hagyományos és online vásárlás 

vásárlási tapasztalatok 

vásárlás és eladás, modern vásárlási szokások 

vásárlói panaszok 

reklámok 

pénzügyek, gazdaság, pénzzel kapcsolatos kifejezések 

költeni vagy megtakarítani? 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


