Tájékoztató az angol szóbeli meghallgatásról
Angol nyelv
Ideje: 2016. február 26. 9 órától beosztás szerint
Pótidőpont: 2016. március 03. (14 órától)
Időtartam: kb. 10 perc tanulónként + 15 perc felkészülési idő
Maximális pontszám: 50 pont
Feladatok:

1. Angol nyelvű írott szöveg (A2 / B1 szint) tartalmának elmondása angolul, segítő kérdések alapján
2. Rövid angol nyelvű szöveg hiányzó szavakkal történő kiegészítése és felolvasása
Például:

Nowadays, it’s much easier to stay ___ touch than it was fifteen or twenty years ___.
Obviously, ___ fastest way to contact someone is to call them ___ their mobile phone.
Unfortunately, things don’t always go the way we would ___. Sometimes people
leave ___ mobiles at home or their battery goes dead. Well, then you can try calling
them on their landline and if they’re not at home leave a ___ on their answering
machine. If you’re lucky, it ___ be long before they get your message. Not to worry,
you can always send ___ email or if you can catch them online you can chat. But all
this makes it sound complicated, doesn’t ___? Well, I suppose it’s all about making
that call at the right time.
3. Angolul leírt szituációk (3-5) megértése és a szituációba illő kifejezés használata
Például:

You are sitting at a dining table having dinner with your
family. You want your mum to give you the salt.
You say: ‘_______________________________’

4. Hétköznapi témaköröket és különböző nyelvtani szerkezeteket felölelő szóbeli kérdésekre (5-10 db)
történő válaszadás (nem témakifejtés)














Témakörök például:
önmaga, család (családi ünnepek), barátok
lakás, lakóhely
iskola, nyelvtanulás, munka
étkezés, egészség, sport
időjárás, évszakok, öltözködés, divat, vásárlás
közlekedés, utazás
szabadidő, szórakozás (olvasás, zene, Tv, rádió, mozi, színház, hobbi, számítógép)
Kérdések például:
What are you going to do this afternoon?
How do go to school?
Where did you last go on holiday?
What subjects do you learn at school?
How long have you known your best friend?
What does your favourite pop star look like?

