
Fontos tudnivalók az angol nyelvi meghallgatásról a 4 évfolyamos tagozatra 

jelentkezők számára 

Kinek kell meghallgatáson részt vennie? 

A négy évfolyamos, kerettantervre épülő, helyi tantervű, angol nyelvből emelt szintű tagozatra azon 
diákok jelentkezését fogadjuk, akik legalább a 7-8. osztályban tanulták az angol nyelvet. 
 
Azoknak a jelentkezőknek, akiknek nincs angol nyelvből osztályzatuk a 7-8. évben, de egyéb módon 
tanulták az angol nyelvet, a gimnáziumban kell kérniük a nyelvi meghallgatásukat, s ha azon 
megfelelően teljesítettek, jelentkezhetnek a képzésre. 
 

Bővebb információ induló osztályainkról az iskola honlapján a Beiskolázás menüpontban 
található! 

 

Milyen nyelvi készségek szükségesek a sikeres meghallgatáshoz? 

A négy évfolyamos angol tagozatos osztályba történő sikeres felvételhez az alábbi kommunikációs 

készségek elsajátítása javasolt: 

Megértem azokat a kifejezéseket és a leggyakrabban előforduló szavakat, amelyek a legszűkebben 

vett személyes életteremmel kapcsolatosak (pl. fontosabb személyi és családi adatok, bevásárlás, 

környék, munka/iskola). A lényeget megértem a rövid, világos, egyszerű üzenetekből és 

tájékoztatásokból. 

Képes vagyok egyszerű kommunikációra, amely során valamely ismert témáról vagy cselekvésről 

egyszerűen és közvetlenül információt cserélek valakivel. Röviden a mindennapi párbeszéd is megy, 

és az előforduló nehézségek ellenére igyekszem fenntartani a kommunikációt. 

Bizonyos szavakkal, kifejezésekkel és egyszerű fogalmazásmóddal beszélni tudok magamról, a 

családtagjaimról, barátaimról, hobbijaimról, élményeimről és mindennapjaimról. 

 

Hogyan zajlik a meghallgatás? Miről kell angolul beszélgetni? 

A meghallgatás során egy kb. 10 perces beszélgetés zajlik a felvételizni kívánó tanuló és két vasváris 

angoltanár között. A beszélgetés során az alábbi témákat érintjük: 

 Személyes adatok, bemutatkozás / Personal details, personal introduction 

 Család / My family  

 Napi teendők / My daily routine and housework 

 Szabadidős tevékenységek / Free time activities I like doing 

 Diákélet – az iskola, tantárgyak, órarend / School life – my school, subjects, timetable 

 Nyári tervek / My plans for the summer 

 Nyári élményeim/My last summer 



További hasznos információk diákoknak, szülőknek, magántanároknak 
 

A sikeres meghallgatáshoz az alábbi igeidők és nyelvtani szerkezetek ismeretét várjuk el: 

 
Igeidők: 
 

 Present Simple 

 Present Continuous 

 Past Simple 

 Past Continuous 

 be going to 

 Present Perfect 

 Simple Future (will) 

 
Egyéb nyelvtani tudnivalók: 
 

 verb to be 

 possessive adjectives and possessive ’s 

 plurals 

 prepositions of time and place 

 modal verbs: can/can’t, must/mustn’t, 

have to, could/couldn’t 

 like+ verb+ -ing, would like to 

 subject, object and possessive 

pronouns 

 there is/there are 

 articles and quantifiers 

 comparative and superlative 

adjectives 

 

Könyvjavaslat a meghallgatásra történő felkészüléshez:  

 Project 1-2 vagy 

 Get to the Top 1-2 vagy 

 English Zone 1-4 

 

A fenti tankönyvjavaslat csupán tájékoztató jellegű, mivel ezeken túl számos egyéb kiadványt 
használnak a nyelvtanárok az általános iskolákban. A nyelvi meghallgatás célja az angol 
nyelvű kommunikációs készség és képesség felmérése, melyhez a fentebb felsorolt témakörök 
alapvető szókincsének ismerete, valamint a javasolt nyelvi szerkezetek használata szükséges.  

 

Az angol nyelvi meghallgatáshoz időpontot az iskola titkárságán, Bencze Ildikótól kérhet 
személyesen, vagy a (22) 312-969-es telefonszámon. 

Amennyiben a meghallgatás menetével, ill. a követelményekkel kapcsolatban további 
kérdése van, keresse Párkányi Virág tanárnőt a (22) 312-969-as telefonszámon. 


