
ANGOL NYELV  

KÖZÉPSZINT 

SZÓBELI VIZSGA I. 

VIZSGÁZTATÓI PÉLDÁNY 

A feladatsor három részből áll 

1.  A vizsgáztató társalgást kezdeményez a vizsgázóval. 
2.  A vizsgázó egy szituációs feladatban vesz részt a vizsgáztatóval.  

(A részfeladat tanulmányozására a vizsgázónak fél perc áll a rendelkezésére.) 
3.  A vizsgázó képek és megadott szempontok alapján önállóan beszél egy témáról. A téma 

kifejtése után a vizsgáztató még kiegészítő kérdéseket tehet fel. 

(A részfeladat tanulmányozására fél perc áll rendelkezésre.) 

A vizsga időtartama 15 perc 
 



 

ANGOL SZÓBELI VIZSGA KÖZÉPSZINT 1.VIZSGA FELADAT BEVEZETŐ INTERJÚ 

1. VIZSGAFELADAT – VIZSGÁZTATÓI PÉLDÁNY 

Bevezetés (nem értékeljük) 

Mielőtt a tényleges szóbeli vizsga elkezdődik, egy rövid (kb. egy perces) bemelegítő beszélgetés 
szükséges. 

VIZSGÁZTATÓ:   

– Good morning! /Good afternoon! Do take a seat! 

– Did you have to wait a long time? 
– Is English your first foreign language?  
– (If “no”:) Which other languages do you speak? 
– What are you planning to do after the exam?  Or  Did you have something to eat before the 

exam?  
– Now I am going to ask you a few questions. If you can’t understand me, I can repeat the 

question once. Let’s get started: 

Tényleges vizsga (ettől a résztől értékeljük): 

VIZSGÁZTATÓ 

A. Which subjects do you find the easiest at school and why? 
– … 
– (Segítő kérdések: How about Maths, Hungarian, History, Sciences like Biology etc.) 
– Let’s move on to a new topic. 

B. Tell me something about a person you respect. 
– … 
– (Segítő kérdések: What is s/he famous for? What do you like about her/him? Why is s/he 

important for you?) 
– I see. That’s interesting. Now let’s move on to your future. Tell me: 

C. If you could choose, would you rather live in a city or in the country? Why? 
– … 
– (Segítő kérdések: How about the air / the traffic / shopping / entertainment?) 

Thank you very much.  

That’s the end of your first task. 
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2. VIZSGAFELADAT – VIZSGÁZTATÓI PÉLDÁNY 

A vizsgáztató átadja a vizsgázónak a vizsgázó feladatlapját és a K2.1. képet, amely három sportolót 
ábrázol.   A vizsgázó kb. fél percig készülhet. 

A VIZSGÁZÓ PÉLDÁNYA 
 
You are the editor of a sports magazine. You have been asked to select a cover photo for your 
Olympic issue. Which one will you choose? Convince the examiner that your choice will be 
popular with the readers. Your examiner will comment on your choice. 

Prompts for the interlocutor: 

• How about choosing a woman? 

• Don’t you think team sports appeal to more people than individual sports? 

• What does the picture suggest? 

• Why did you decide against this picture? 

Melléklet: K 2.1. kép 
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3. VIZSGAFELADAT – VIZSGÁZTATÓI PÉLDÁNY 

A vizsgáztató átadja a vizsgázónak a vizsgázó feladatlapját és a K.3.1 számmal jelölt képeket, 
amelyek Budapest egy részét mutatják száz éve és most. A vizsgázó kb. fél percig készülhet. 

A VIZSGÁZÓ PÉLDÁNYA 

These two pictures show the same very busy part of Budapest at the turn of the 20th and the 
21st centuries. Compare and contrast the two pictures. Include the following points: 

1. The most interesting differences between a hundred years ago and now 
2. Changes that have taken place 
3. More pleasant and more difficult aspects of the past and present 
4. Your personal opinion of the two times 

Prompts for the interlocutor:  

What about /  the cars / the air / the environment / the lifestyle / the clothing? 

THANK YOU. THIS IS THE END OF YOUR EXAMINATION. 

Melléklet: K 3.1. kép 
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