Szóbeli felvételi témakörök angolból
a két tanítási nyelvű képzésre jelentkező nyolcadikosoknak

1. Én és a családom (bemutatkozás, családtagok bemutatása, jellemzése)
Me and my family (Introduction, family members, appearance)
2. Emberi kapcsolatok (osztálytársak, barátok jellemzése, időtöltés együtt)
Relationships (classmates, friends, spending time together)
3. Családi ünnepek (születésnap, névnap, karácsony, húsvét)
Family holidays (birthdays, namedays, Christmas, Easter)
4. Lakóhely, otthon (ház / lakás, helyiségek, az én szobám)
Home (house/flat, my room)
5. Otthoni teendők (házimunka)
Around the house (housework)
6. Mindennapi életünk (napirend hétköznap és hétvégén)
Everyday life (daily vs weekend routine)
7. Tágabb környezetünk (a település, ahol élek; környezetvédelem: mit tegyünk / ne
tegyünk környezetünk szépsége, tisztasága érdekében, pl. ne pazaroljuk az áramot, ne
szemeteljünk az utcán stb.; kisállat-tartás/házi kedvencek)
Environment (where I live, protection of the environment, do's/don'ts, pets)
8. Az iskola világa (tantárgyak, tanórán kívüli tevékenységek, az iskola bemutatása)
School (school subjects, extra curricular activities, my school)
9. Egészség és betegség (gyakori betegség: megfázás, tennivalók; egészséges életmód)
Health and illnesses (common illnesses, heathy lifestyle)
10. Étkezés (étkezési szokások, kedvenc ételeid, ebédelés az iskolában, egészséges
táplálkozás)
Food (eating habits, favourite dishes, school canteen, healthy diet)
11. Vásárlás (a család vásárlási szokásai, vásárlási lehetőségek lakóhelyeden)
Shopping (shopping in your town)
12. Évszakok, időjárás, öltözködés (télen ill. nyáron jellemző öltözködés, ruhadarabok;
iskolai viselet, divatos/tipikus ruhadarabok)
Seasons, weather, clothes (summer/winter clothes, pieces of clothes, school uniform,
trendy outfit)
13. Közlekedés (közlekedési eszközök, közlekedési problémák)
Traffic (means of transport, traffic problems)
14. Utazás (kirándulások; üdülés hazánkban vagy külföldön, felkészülés az utazásra)
Travelling (trips, holidays abroad/inland, travel preparations)
15. Sport (a sport/mozgás szerepe a mindennapjaidban, kedvenc sportágak,
mozgás/sportolás az iskolában)
Sport (the role of sports in our everyday life, my favourite sports, sports activities at
school)
16. Szabadidő (televíziózás, számítógép-használat, színház- vagy mozilátogatás,
zenehallgatás)
Free time activities (watching tv, using computers, going to the theatre and to the
cinema, listening to music)

