
ANGOL NYELV  

KÖZÉPSZINT 

SZÓBELI VIZSGA II. 

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 
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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) Can you tell me something about your favourite book or film? 
– … 
– (Segítő kérdések: How about the main characters, the story-line, the theme, the 

music, acting etc.) 
– Why did you like it? 
– … 
– I can see your point. Let’s move on to a new topic. 

B. How do you share housework at home? 
– … 
–  (Segítő kérdések: How about doing the washing up, shopping, cleaning the flat, etc.) 
– I see. Now let’s move on to travelling. Tell me: 

C. Do you prefer to travel by car or by train? Why? 
– … 
– (Segítő kérdések: How about the cost, the time needed, the environment, luggage, etc.) 

That’s interesting. Thank you very much.  

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

A VIZSGÁZÓ PÉLDÁNYA  
 
Foreign students are staying with you for three days. Decide what to give them for 
dinner for the next three days. Choose from the list below and give reason for your 
choice. Your examiner will also make some comments. 
 
Possible options: 

• Rice pudding with fruit 
• Pork in breadcrumbs, chips and salad 
• Greek salad with tuna fish 
• Lasagne 
• Beef goulash  
• Pancakes with apricot jam 
• Paprika chicken with noodles 
• Fried turkey slices with mixed vegetables 
• Doughnuts 
• Fried mushrooms with rice 

Prompts for the interlocutor: 

 Why? Why wouldn’t you have X? 

 Doughnuts might be too greasy. 

 The salad is not rich enough. 

 Make sure you include something typically Hungarian. 

 Don’t forget that your guests need some variety. 

 Remember that your guests might be more health conscious than we are. 

 Think of people with a sweet tooth. 

 Don’t you think they will put on weight? 
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3. VIZSGAFELADAT  - VIZSGÁZTATÓI PÉLDÁNY 

A vizsgáztató átadja a vizsgázónak a feladatlapot és a K.3.2. képet, amely egy forgalmas 
városi főútvonalat és egy vidéki utat mutat.  

 
A VIZSGÁZÓ PÉLDÁNYA 

 
Describe and contrast these two pictures. Include the following points: 
1. Everyday life 
2. The environment 
3. Advantages, disadvantages 
4. Your personal opinion 

Prompts for the interlocutor: 

1. Compare a day in the life of the farmer with the life style of someone living in a big city. 
(Shopping, eating, spare time activities, health care) 

2. Compare their environments and talk about how the environment can be protected. (Air, 
noise, transport) 

3. Why do you think so many people still live in big cities? (Jobs, entertainment, health care) 

4. Where would you like to live? Why? 

THANK YOU. THIS IS THE END OF YOUR EXAMINATION. 

Melléklet: K3.2. kép 
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A VIZSGÁZÓ PÉLDÁNYA 
 

Foreign students are staying with you for three days. Decide what to give them 
for dinner for the next three days. Choose from the list below and give reason for 
your choice. Your examiner will also make some comments.  
 

Possible options: 

• Rice pudding with fruit 
• Pork in breadcrumbs, chips and salad 
• Greek salad with tuna fish 
• Lasagne 
• Beef goulash 

• Pancakes with apricot jam 
• Paprika chicken with noodles 
• Fried turkey slices with mixed 

vegetables 
• Doughnuts 

• Fried mushrooms with rice 
 



 

ANGOL SZÓBELI VIZSGA KÖZÉPSZINT 3.VIZSGA FELADAT ÖNÁLLÓ TÉMAKIFEJTÉS 

 
 

A VIZSGÁZÓ PÉLDÁNYA 

Describe and contrast these two pictures. Include the following points: 

1. Everyday life 

2. The environment 

3. Advantages, disadvantages 

4. Your personal opinion 
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