Hatvani Bajza József Gimnázium

Angol szóbeli felvételi vizsga
8. osztályosok részére
Az angol felvételi szóbeli vizsga három részből áll:




szituációs gyakorlat kidolgozása
társalgás témakör alapján
mondatfordítás

Feladatok részletes leírása:

Szituációs gyakorlat
A vizsga kezdetekor egy véletlenszerűen választott szituációt kell írásban kidolgozni,
párbeszédes formában, segédeszközök használata nélkül. A szituáció leírása magyar nyelvű,
a kidolgozást pedig angolul kérjük.

Társalgás témakör alapján:
A vizsgázó a vizsgáztató elé kihelyezett témakörökből választ egyet véletlenszerűen, majd az
adott témában válaszol a vizsgáztató kérdéseire, illetve kifejti válaszait.

Mondatfordítás:
Véletlenszerűen választott mondatokat kell fordítani, magyarról angol nyelvre, öt darabot.

A feladatok az érvényben lévő Nemzeti Alaptanterv alapján kerültek
kiválasztásra.

A vizsgán előforduló témakörök listája:

1. Személyi adatok, jellemzők (a családi élet, születési hely, születési idő, életkor, nem,
családi állapot, állampolgárság);
2. Lakás (a lakás fajtája és jellemzése, helyiségek, berendezés, háztartás, házimunka);
3. Környezet (ország, város, lakóhely, időjárás);
4. Utazás és közlekedés (tájékozódás, hétköznapi közlekedés, utazás, tömegközlekedés,
szállás);
5. Étkezés (étkezések, élelmiszerek, ételek, italok megnevezése, étterem);
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6. Bevásárlás, használati cikkek (bevásárlás, üzletek, ruhaneműk, háztartási cikkek);
7. Egészség, betegség (egészséges életmód, orvosnál, fogorvosnál, gyakori betegségek
tünetei);
8. Munka (szülők foglalkozása), munkahely, pályaválasztás;
9. Iskola, képzés (általános iskolai, középiskolai és felsőoktatási képzés, végzettség,
tantárgyak, nyelvtanulás);
10. Szabadidő, szórakozás (szabadidős tevékenységek, érdeklődési kör, internet, mozi,
színház, sport, rádió/televízió, közösségi média).
A szóbelire összesen 50 pont kapható, amely a következőképpen oszlik el:


A szituációs feladatra összesen 10 pontot kapható: 5 a kommunikáció és
kifejezésmódra, 5 a nyelvtanra.



a társalgási feladaton belül összesen 20 pont kapható: a témakörökben való
jártasságra 10, a szókincsre és kifejezésmódra 5, a nyelvtanra pedig szintén maximum
5 pont jár.



A mondatfordítás feladatban szintén 20 pont jár, mondatonként 4 pont kapható, ami a
következőképpen épül fel: 2, a szókincsre és kifejezésmódra 2, a nyelvtanra, az adott
szerkezet helyes használatára. Öt helyes mondat a maximum 20 pontot éri.

Mintafeladatok:
Szituáció:


Egy angliai kisvárosban töltöd a hétvégédet egy barátodnál, szeretnél finom
péksüteményeket venni a délutáni számítógépezéshez. Kérj útbaigazítást egy
járókelőtől, aki szerint Mike sütödéjében a legjobb a túrós rétes.

Társalgás:





What is your best friend like?
What is he/she interested in?
What do you like about him/her the best?
What do you like doing when you meet him/her?

Mondatfordítás:






Mindig rétest eszem reggelire.
Még nem láttam kövér hörcsögöt.
Gyakran veszek finom rétest.
Éppen tortát süt a konyhában.
Az én teknősöm gyorsabb, mint a te bogarad.

