
 

Kedves Felvételiző!  

Az angol nyelvi képzés célja az előkészítő képzésben 

Az előkészítő képzés angol tantárgya megfelelő lehet mindazok számára, akik olyan szakon 

szeretnének a későbbiekben továbbtanulni, ahol kötelező vagy ajánlott felvételi tantárgyként 

jelenik meg az angol nyelv. Ezen felül, ma angolul mindenhol, mindenkor és minden szinten 

érdemes tudni. 

A tanév elején körülbelül középszintű érettséginek megfelelő tudásszintet várunk el, hogy 

aztán onnan együtt dolgozva az emelt szintű érettségit meghaladó szintre juthassunk el. Az 

előkészítő képzés angol csoportjába bekerülő diákjaink intenzív és sokszínű tanulásra 

számíthatnak. Az eredményes érettségi vizsga letételéhez szükséges ismeretek, készségek és 

kompetenciák elsajátításával, valamint szorgalommal sok sikert, élményt és tapasztalatot 

kívánunk nyújtani diákjaink számára. 

Az angol nyelvi írásbeli felvételi vizsga célja 

Az angol nyelvi írásbeli felvételi vizsga célja az, hogy a hozzánk felvételiző diákok 

megmutassák számunkra, hogy angol nyelvtudásuk, nyelvi készségeik és szókincsük alapján 

alkalmasak arra, hogy az előkészítő képzésben bővítsék ismereteiket, melyek segítségével 

sikeres érettségi vizsgát tehetnek angol nyelvből és tovább folytathassák tanulmányaikat a 

választott főiskolán vagy egyetemen. 

A továbbiakban röviden ismertetjük az angol felvételi vizsga felépítését és követelményeit. 

 

Sikeres felkészülést és eredményes vizsgát kívánunk! 

a képzés angoltanárai  



 

A felvételi vizsga felépítése, követelményei 

A felvételi vizsga írásbeli részből áll. A vizsgára való felkészüléshez segítséget nyújt a 

felvételi mintafeladatsor, melyben a felvételi vizsgához hasonló típusú feladatok találhatók. 

Továbbá az írásbeli vizsgára készülést segítik az angol felvételi vizsgán elvárt nyelvtani 

szerkezetek, valamint szókincs és témakörök listája, melyet az alábbiakban részletezünk. 

Nyelvhelyesség 

A vizsgázó képes: 

- a gyakran használt nyelvtani szerkezetek és lexikai egységek felismerésére, 

kiegészítésére és létrehozására. 

 

Nyelvtani szerkezetek: 

Articles (definite, indefinite, zero) 

Nouns (singular and plural, countable and uncountable) 

Adjectives (regular and irregular, comparison) 

Possession 

Adverbs 

Prepositions, prepositional phrases 

Conjunctions, linking words 

Forms of the verb (infinitive, gerund and participles) 

Auxiliaries/Modal verbs 

Present Simple 

Present Simple Passive 

Present Continuous 

Present Continuous Passive 



 

Present Perfect Simple 

Present Perfect Passive 

Present Perfect Continuous 

Past Simple  

Past Simple Passive 

Past Continuous 

Past Continuous Passive 

Past Perfect Simple  

Future with will 

Passive future 

Going to 

Reported Speech (with reporting verbs in the present) 

Reported Speech (with reporting verbs in the past) 

Conditional Clauses 1
st
, 2

nd
, 3

rd
 

Conditionals - mixed type 

Wish (state verbs/action verbs) 

Wish (unfulfilled actions) 

Relative clauses (defining and non-defining) 

Time clauses with future meaning 

Clauses of purpose 

Wish 

Question-tags 

 

 



 

Olvasott szöveg értése 

A vizsgázó képes az olvasási céloknak, illetve a feladatnak megfelelő stratégiák 

alkalmazásával a szövegben: 

- a gondolatmenet lényegét megérteni,  

- véleményeket, érvelést nagy vonalakban követni,  

- egyes részinformációkat kiszűrni. 

 

Hallott szöveg értése 

A vizsgázó képes az értékelési céloknak, illetve a feladatnak megfelelő stratégiák 

alkalmazásával: 

- a szöveg témáját felismerni,  

- gondolatmenetét nagy vonalakban követni,  

- egyes tényszerű részinformációkat megérteni. 

 

Az olvasott szövegértési, nyelvhelyességi és hallott szövegértési feladatok szövegeiben 

előforduló szókincs és témakörök listája: 

1. Személyes vonatkozások, család 

- a vizsgázó személye, életrajza, életének fontos állomásai 

- családi élet, családi kapcsolatok 

- a családi élet mindennapjai, otthoni teendők 

- személyes tervek 

2. Ember és társadalom 

- a másik ember külső és belső jellemzése 

- baráti kör 

- a tizenévesek világa: kapcsolatok a kortársakkal, felnőttekkel 

- női és férfi szerepek 

- ünnepek, családi ünnepek 

- öltözködés, divat 

- vásárlás, szolgáltatások 

- hasonlóságok és különbségek az emberek között 



 

3. Környezetünk 

- az otthon, a lakóhely és környéke (a lakószoba, a lakás, a ház bemutatása) 

- a lakóhely nevezetességei, szolgáltatások 

- a városi és vidéki élet összehasonlítása 

- növények és állatok a környezetünkben 

- környezetvédelem a szűkebb környezetünkben: mit tehetünk környezetünkért 

vagy a természetért 

- időjárás 

4. Az iskola 

- saját iskolájának bemutatása, tantárgyak, órarend 

- a nyelvtanulás, a nyelvtudás szerepe, fontossága 

- az iskolai élet tanuláson kívüli eseményei, iskolai hagyományok 

5. A munka világa 

- diákmunka, nyári munkavállalás 

- pályaválasztás, továbbtanulás vagy munkába állás 

6. Életmód 

- napirend, időbeosztás 

- az egészséges életmód (a helyes táplálkozás, a testmozgás szerepe az egészség 

megőrzésében, testápolás) 

- ételek, kedvenc ételek, étkezési szokások a családban 

- étkezés iskolai menzán, éttermek, gyorséttermekben 

- gyakori betegségek, sérülések, baleset 

- gyógykezelés (háziorvos, szakorvos, kórházak) 

7. Szabadidő, művelődés, szórakozás 

- szabadidős elfoglaltságok, hobbik 

- színház, mozi, koncert, kiállítás, stb. 

- sportolás, kedvenc sport, iskolai sport 

- olvasás, rádió, tévé, video, számítógép, internet 

- kulturális események 

8. Utazás, turizmus 

- a közlekedés eszközei, lehetőségei, a tömegközlekedés 

- nyaralás itthon, illetve külföldön 

- utazási előkészületek, egy utazás megtervezése, megszervezése 

- az egyéni és társas utazás előnyei és hátrányai 



 

9. Tudomány és technika 

- népszerű tudományok, ismeretterjesztés 

- a technikai eszközök szerepe a mindennapi életben 

10. Gazdaság 

- családi gazdálkodás 

- a pénz szerepe a mindennapokban 

- vásárlás, szolgáltatások (pl. posta, bank) 

 

 


