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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: Az Ön angol egyetemista barátjának (a vizsgáztatónak) lehetősége van 
megpályázni egy egyéves ösztöndíjat egy finnországi egyetemre. Barátjának 
azonban kétségei vannak afelől, hogy pályázzon-e, mert tart attól, hogy 
hosszabb ideig külföldön éljen.  

 
Vizsgáztató: Ön egy angol egyetemista, akinek lehetősége van megpályázni egy egyéves 

ösztöndíjat egy finnországi egyetemre, de kétségei vannak afelől, hogy 

pályázzon-e, mert tart attól, hogy hosszabb ideig külföldön éljen. Beszélje ezt 

meg magyar barátjával (a vizsgázóval), akinek már van ezirányú tapasztalata. 

Tegye fel barátjának a következő kérdéseket:  

 

 Tudom, hogy nemrég egy évet az Egyesült Államokban töltöttél 

egyetemi ösztöndíjjal. Milyen nehézségekkel kellett szembenézned az 

első pár hónapban? Hogyan bírkóztál meg ezekkel a nehézségekkel? 

 Hogyan kezelted a honvágyadat? 

 Nem tudok egy szót sem finnül, emiatt nagyon aggódóm...  

 Mik az előnyei annak, ha egy egyetemista egy külföldi egyetemen 

végez el egy vagy két félévet? 

 Attól is tartok, hogy nem lesz elég az ösztöndíj a megélhetésemre. Ha 

ez így lesz, mit tanácsolsz, mit tegyek? 
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3. FELADAT:    KÖZVETÍTÉS MAGYARRÓL ANGOLRA  
 

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

Így hosszabbíthatod meg az életedet     
 

Földünkön a franciák élnek a legtovább. Magyarországon a férfiak átlagosan csupán 70 évet 
élnek, a nők pedig 78 évet. Tovább élnek, akik beszélnek idegen nyelvet, diétáznak, és ha 
mindezt a hegyekben teszik, az esély egyre nagyobb a hosszabb életre. 

Az emberiség sokszor fogyaszt olyan élelmiszereket, amelyek pusztítják a testet. Azonban a 
legpesszimistább népek – köztük a magyarok is – sokszor felteszik a kérdést: miként 
hosszabbítható meg az élet?  

Íme, néhány tipp: 

Költözz kisvárosba! Az életkörülmények a kisebb városokban a legkedvezőbbek: itt jobb az 
orvosi ellátás, a környezet viszont nem szennyezett annyira, mint a legnagyobb 
településeken. 

Tanulj nyelveket! Több tanulmány kimutatta, hogy aki egy vagy több idegen nyelvet beszél, 
annak idős korában is sokkal jobb lesz a memóriája.  

Költözz a hegyekbe! A hegyekben élő emberek hosszabb ideig élnek. A lehetséges okok 
között szerepel a frissebb, tisztább levegő, de az is, hogy az ott élőknek sokat kell hegyet 
mászniuk, így sokat sportolnak egész életükben. A pszichológusok szerint a panoráma, a 
csodálatos látvány is jó a testnek és léleknek. 

Kerüld a kalóriákat! Több évtizeddel ezelőtt állatokon figyelték meg először, hogy tovább 
élnek azok, amelyek csak kevés táplálékot kapnak, azaz egész életük során diétáznak. Az 
egészséges ételek fogyasztásával kevesebbszer alakul ki magas vérnyomás, vagy más súlyos 
betegség. 

Tervezd meg az életed! A legtöbb ember szerint a humoros, vidám emberek hosszú életűek, 
a kutatók viszont nem így látják. Kutatási eredmények szerint azok, akik tudatosan, 
komolyan tervezték karrierjüket, családi életüket gyerekkoruktól fogva, tovább élnek, mint a 
vidám társaik. 

(Téma a 4. vizsgafeladathoz: Egészség/Lakóhely)  
 

4. FELADAT:  MONOLÓG A KÖZVETÍTÉS TÉMÁJÁBAN (ld. fenn)   
 


