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1. Én és a családom 

bemutatkozás 
személyes információk 
a család, barátok, rokonok bemutatása, 
saját munkád és családtagjaid foglalkozásaezzel kapcsolatos tervek, 
elképzelések 
harmadik személy külső megjelenésének, belső tulajdonságainak, szokásainak 
leírása 
családi ünnepek, családi tradíciók 

2. Az otthon és a szűkebb környezet 

a ház vagy lakás leírása 
a környék és a környezet leírása 
a város vagy település, illetve kerület bemutatása, ahol laksz 
otthonteremtés, lakáshelyzet; az ideális lakóhely 
a lakásfenntartás kérdései (költségek) 
diákszálló, albérlet: házirend, lehetőségek és tiltások 
generációk együttélése 
munkák a házban és a ház körül 

3. A munka világa, napi tevékenység 

szokásos napi tevékenységeid otthon és a munkahelyeden 
munkahely, munkakör, további tervek 
pályaválasztás 
népszerű foglalkozások, kereseti lehetőségek 
munkahelyi körülmények: előmenetel, munkával kapcsolatos problémák 
munkahelyszerzés, munkanélküliség, szociális problémák 

4. A tanulás világa 

a tanulással kapcsolatos napi tevékenységeid 
iskoláddal, a tantárgyakkal, tanárokkal kapcsolatos információk 
iskolai hagyományok, iskolai élmények 
szervezett és önálló tanulás, egész életen át tartó tanulás 
iskolatípusok, vizsgák, értékelés, osztályzás 

5. Kapcsolatok más emberekkel: 
magánélet és közélet 

barátok, ismerősök, iskola- és munkatársak 
öltözködés, divat 
társasági élet, összejövetelek, levelezés 
civil szervezetek 
közbiztonság 

6. Szabadidő, szórakozás, kultúra 

a szabadidő eltöltése, szórakozási lehetőségek 
egyéni érdeklődésed, hobbid 
színház, mozi, opera, koncert 
tévé (műsorfajták), újság, rádió 
olvasás: könyvtár, olvasmányok, kedvenc könyved 

7. Egészség, egészségmegőrzés, sport 

testi és lelki egészség, egészséges életmód 
testápolás 
betegség megelőzése, a betegség kezelése, betegápolás 
orvosnál 
gyógyszerek, gyógymódok 
dohányzás, alkohol-és drogfogyasztás 
sport: sportolási lehetőségek, sportágak 
tömegsport és versenysport 

8. Vásárlás és szolgáltatások 

vásárlás, különösen élelmiszer, ruha és háztartási cikkek vásárlása 
vásárlási lehetőségek és tapasztalatok 
árak, fizetési módok 
különböző üzlettípusok 
vásárlási szokások, ajándékozás 
hirdetések, reklám 
szolgáltatások: posta, telefon, bank, internet, rendőrség, autójavítás, fodrász, 
tisztító, stb.; a szolgáltatások leírása, ezzel kapcsolatos tapasztalataid 

9. Utazás 

utazási irodai szolgáltatások 
utazási formák: üzleti út, tanulmányi út és ösztöndíj, turistaút, egyéni és 
szervezett utazás 
utazás autóval, vonattal, hajóval és repülővel, ezek használata üzleti út és 
nyaralás során 
szálláslehetőségek, kemping 
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utazási élmények 
a külföldi tartózkodással kapcsolatos tudnivalók 

10. Étkezés 

étkezési szokások 
étterem és más vendéglátóhelyek 
egészséges étkezés 
egy-két étel elkészítése 
otthoni vendéglátás, meghívás 
a magyar konyha jellegzetességei 

11. Közlekedés 

helyi és távolsági közlekedés leírása (megközelítési lehetőségek) 
közlekedési eszközök (tömegközlekedés, autó, kerékpár, egyéb) 
autótartás 
jogosítvány megszerzése 
közlekedési szabályok, közlekedési morál (autóvezetők és gyalogosok, 
járműveken utazók, motorosok, kerékpárosok) 
közlekedési gondok, közlekedésfejlesztés 
közlekedésbiztonság 

12. Kommunikáció 

az idegen nyelvek szerepe és fontossága 
nyelvtanulási módszerek és lehetőségek 
a számítógép szerepe a mindennapokban 
internet, közösségi oldalak 
tömegtájékoztatás és véleményformálás (tévé, rádió, sajtó) 
a kapcsolattartás egyéb eszközei (vezetékes telefon, fax, mobil, e-mail) 

13. Tágabb környezetünk, a természet 
világa 

természeti környezetünk (növények, állatok) 
a környezetünket fenyegető veszélyek 
mindennapi környezetvédelem (a környezet tisztasága, szelektív 
hulladékgyűjtés, energiatakarékosság, újrahasznosítás) 
időjárás: az évszakokra jellemző időjárás, aktuális időjárás 

14. Magyarország* 

Magyarország természeti értékei 
tájak, egy-egy város leírása, turisztikai nevezetességek 
a főváros és/vagy szülővárosa legfontosabb nevezetességei 
hagyományos és nemzeti ünnepek, 
szokások 
nemzetiségek Magyarországon, magyar nemzetiségek más országokban 
kulturális értékeink 

15. A célnyelv országa(i) és az EU 

a célnyelvi ország(ok) főbb jellemzői (fekvés, nagyság, főváros, pénznem, 
államforma) 
a legismertebb földrajzi értékek (éghajlat, tájak, városok) és turisztikai 
nevezetességek 
ismertebb ünnepek, szokások 
a mindennapok kultúrája (étkezés, közlekedés, a társas érintkezés formái) 
kulturális értékek 

* A témához szükséges műveltségi-tájékozottsági elvárások nem haladják meg azt a szintet, amelyet a középiskolában tanult 
ismeretek és némi újságolvasás biztosít. A vizsga egyébként nem az általános műveltséget akarja felmérni, de figyelembe kell 
vennünk, hogy a hozzánk látogató külföldiek egy sor olyan kérdést tesznek fel, amelyek Magyarországgal kapcsolatosak, és 
ezekre is kell tudnunk válaszolni. 

 


