1. A vizsga publikálható témakörei:

Témakörök (A,B,C tételhez)
1. People in our family and their
personality including my own personality
and relations.

1. Család, személyek jellemzése

2. Sport life in general and my attitude
towards doing or watching sports.
3. Houses and homes in the city and in
villages
What is life like where I live?

2. Sport és véleményem a sportokról

4. Cinemas and films as entertaimnment.
Types and stories of films I have seen or
the ones I like.

4. Mozik és filmek mint szórakozási
lehetőség. Filmtípusok és történetek
amiket láttam és amiket szeretek.

5. Spending money in shops, where to
buy things
Possible places, and different things to
buy.

5. Vásárlás és különböző típusú boltok
Hol és mit lehet vásárolni?

6. Technical things around us. How to use
them?
What are different gadgets good for?

6. A minket körülvevő technikai
eszközök. Milyen gyakran használjuk
őket?

7. Travelling to different places. Where
can I go on holiday?
How can we get prepared for a trip?

7. Utazás. Hova tudunk elmenni nyaralni?
Hogyan tudunk felkészülni egy utazásra?

8. What catastrophies are there and how
can we avoid them?
How can we save our planet?

8. Milyen természeti katasztrófákat
ismerünk és hogyan tudjuk megelőzni
őket? Hogyan tudjuk megmenteni a
Földet?

9. Crime in our everyday life and how to
prevent them?
Different types and what can we do
against them?

9. Bűnözés és bűnmegelőzés a
mindennapokban.
Milyen fajtái vannak a bűnözésnek és
tudunk-e ellenük tenni?

10. Reading different things. The news,
short stories and novels.
My reading habbits, set books at school
and my favourite book.

10. Olvasás, hírek, novellák és regények
Olvasási szokásaim, kötelező
olvasmányok és a kedvenc könyvem.

3. Házak és otthonok a városban és
falvakban
Milyen az élet ahol élek?

Szituációk
1. Things you like to do in your free
time.
2. Describe what you are going to do
next weekend.
3. Introduce the place where you live.
4. Talk about the holiday you had last
summer.
5. Buy a ticket for a film you want to
see.
6. You have complaints about the
mobile phone you bought.
7. Invite the examiner to your party at
the weekend.
8. Talk about some possible programs
where you can go with the examiner.
9. Prepare a meal with the examiner to
serve at home.
10. You are trying to buy some books in
the local bookshop.

1. Szabadidő eltöltése
2. Beszélj a jövő hétvégi terveidről
3. Mutasd be a lakóhelyedet
4. Beszélj a tavalyi nyaralásodról
5. Mozijegyvásárlás
6. Reklamáció mobiltelefonnal
kapcsolatban
7. Hívd meg a vizsgáztatót a hétvégi
bulidba
8. Egyeztetés egy lehetséges programról a
vizsgáztatóval
9. Egyeztetés egy otthon készített
menüről
10. Könyvvásárlás a helyi
könyvesboltban

