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1. FELADAT:  INTERJÚ 
Az interjú témaköreit itt tekintheti meg: 
 
http://tarsalkodo.kodolanyi.hu/felkeszules/szobeli/angol-szobeli-
temakorok 

 
2. FELADAT:   SZEREPJÁTÉK  
 
Vizsgázó:  Ön meglepetés-szülinapi partit szervez a húgának. Azt szeretné, ha angol 

barátja (a vizsgáztató) segítene a szervezésben. Ossza meg vele ötleteit a 
szervezéssel kapcsolatban és válaszoljon barátja kérdéseire. 

 
Vizsgáztató:  Ön egy angol személy. Magyar barátja (a vizsgázó) meglepetés-szülinapi partit 

szervez a húgának és szeretné, ha Ön ebben segítene neki. Ön ezt szívesen 
megteszi. Kérdezze meg a következőket a partival kapcsolatban:  

 
                          “Hány vendéget hívjunk meg a partira? Kiket? Miért őket?” 

“Hol tartsuk a partit? Miért ott?   

“Hogyan segíthetek neked a parti megszervezésében?” 

“Mit főzzünk? Miért ezeket az ételeket javaslod?” 

“Milyen italokat vegyünk? Ki intézze a bevásárlást?” 

“Milyen ajándéko(ka)t vegyünk a testvérednek? Miért ez(eke)t?” 

 
 
3. FELADAT:   KÖZVETÍTÉS ANGOLRÓL MAGYARRA 
 

Kérjük, olvassa el figyelmesen az alábbi angol nyelvű szöveget és készüljön fel a szöveg 
információinak magyar nyelvű összefoglalására. A felkészülés során csak a vizsgahelytől 
kapott papíron jegyzetelhet. A feladat megoldásához szótárt nem használhat.  Felelete során 
csak jegyzeteit használhatja, ezt a szöveget nem. 
 

 
Does Your School Have its Own Garden?  

 
Students all over the United States and the United Kingdom are doing something new – 
gardening at school. Their schools have their own gardens in the backyards, where 
students, with the help of their teachers and parents, grow vegetables and fruits, which are 
later used for snacks and sometimes even lunch.  
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School gardens are becoming more and more popular and at the same time they have an 
educational side too. Students can learn the names of plants, the name of insects1 and how 
some plants grow.  

“Kids actually eat more fruit and vegetables when they've grown them themselves”, says Jill 
Monroe, director of the school gardening program. The different vegetables - cauliflowers, 
cabbages, onions, potatoes, peas, beans and lettuce – are used to prepare lunch at school 
every day. 

For the kids gardening is great fun - here every class has their own fruit and vegetable patch2 
and also their own fruit trees, where they can pick juicy peaches and pears whenever they 
are hungry.  

In fact, the garden gives so many fruits and vegetables that the school even has its own 
farmers’ market every Thursday in spring and autumn.  The money the students get for 
these fruits and vegetables is spent on school programs. 

There are 1,500 registered school gardens and maybe thousands more that are not 
registered. According to a 2010 survey3, California alone has over 500 school gardens, and 
the trend has been growing since then. 

                                                 
1
 rovarok 

2
 parcella, kertrész 

3
 felmérés 


