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1. PERSONAL DATA, FAMILY 

The candidate’s personality, CV, turning points in his/her life 

Family life, family relationships 

Everyday life in the family, household duties/household chores 

Personal plans 

 

2. PEOPLE AND SOCIETY 

Appearance and characteristics 

Friends and friendships 

Teenagers and their relationship with adults and peers 

Role of men and women (in society) 

Holidays / festivals, family celebrations 

What people wear. Fashion. 

Shopping, services (post office) 

Similarities and differences between people     

 

3. OUR ENVIRONMENT 

Our home, the place where we live and the surrounding area 

(describing my room, our flat or house) 

The sights of our (district), village, town, city 

Comparing city life and country life 

Protecting our local environment 

Plants and animals/pets in our environment 

What can we do to protect our environment or to protect nature? 

Weather 

 

4. SCHOOL 

Describing our school (local features, vocational training, departments etc.) 

(School) Subjects, timetable, interests 

The importance of learning foreign languages 

Extra curricular activities, school traditions 

 

5. THE WORLD OF WORK 

Summer jobs and part-time jobs for students 

Choosing a career; continuing your studies / further education or starting work / 

getting a job 

 

 

 

 

 

SZEMÉLYES VONATKOZÁSOK, CSALÁD 

A vizsgázó személye, életrajza, életének fontosabb állomásai (fordulópontja) 

Családi élet, családi kapcsolatok 

A családi élet mindennapjai, otthoni teendők 

Személyes tervek 

 

AZ EMBER ÉS TÁRSADALOM 

A másik ember külső és belső jellemzése     

Baráti kör 

A tizenévesek világa: kapcsolat a kortársakkal, felnőttekkel 

Női és férfi szerepek 

Ünnepek, családi ünnepek 

Öltözködés, divat 

Vásárlás, szolgáltatások  (posta) 

Hasonlóságok, különbségek az emberek között 

 

KÖRNYEZETÜNK 

Az otthon, a lakóhely és környéke, (a lakószoba, a lakás, a ház bemutatása) 

A lakóhely nevezetességei, szolgáltatások, szórakozási lehetőségek 

A városi és vidéki élet összehasonlítása 

Növények és állatok a környezetünkben 

Környezetvédelem a szűkebb környezetünkben: Mit tehetünk környezetünkért 

vagy a természet megóvásáért? 

Időjárás 

 

AZ ISKOLA 

Saját iskola bemutatása (sajátosságok, szakmai képzés, tagozat) 

Tantárgyak, órarend, érdeklődési kör, tanulmányi munka 

A nyelvtanulás, a nyelvtudás,  szerepe, fontossága 

Az iskolai élet tanuláson kívüli eseményei, iskolai hagyományok 

 

A MUNKA VILÁGA 

Diákmunka, nyári munkavállalás 

Pályaválasztás, továbbtanulás vagy munkába állás 
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6. WAY OF LIFESTYLE 

Daily routine, organizing your time 

Living a healthy life,keeping fit,keeping healthy,body care 

Eating habits in the family 

Dishes, favourite dishes 

Eating out 

Common illnesses, injuries, accidents 

Medical treatment 

 

7. FREE TIME ACTIVITIES, CULTURE, ENTERTAINMENT 

Free time activities, hobbies 

Theatre, cinema, concerts, exhibitions 

Sports,school games, 

Reading, radio, TV, video, the computer, computer games, the Internet 

Cultural events 

 

8. TRAVEL, TOURISM 

Means of transport, public transport 

Holidays at home or abroad / On holiday at home or abroad 

Planning and organizing a journey / a trip / an outing, an excursion 

Advantages and disadvantages of package tours or going on your own 

 

9. SCIENCE AND TECHNOLOGY 

Making science more popular 

The role of technical devices / appliances in everyday life 

 

 

10. FINANCE AND ECONOMICS 

Home economics 

Money in our lives, Selling and buying 

Banking and postal services 

 

 

Javasolt irodalom: Matura Leader B1/ Matura Leader Plus B2 

 

 

 

 

 

 

 

AZ ÉLETMÓD 

Napirend, időbeosztás 

Az egészséges életmód  (helyes és helytelen táplálkozás, a testmozgás szerepe az 

egészség megőrzésében, testápolás) 

Étkezési szokások a családban 

Ételek, kedvenc ételek 

Étkezés iskolai menzán, éttermekben, gyorséttermekben 

Gyakori betegségek, sérülések, baleset 

Gyógykezelés, (háziorvos, szakorvos, kórházak) 

 

SZABADIDŐ, MŰVELŐDÉS, SZÓRAKOZÁS 

Szabadidős elfoglaltságok, hobbik 

Színház, mozi, koncert, kiállítás stb. 

Sportolás, kedvenc sport, iskolai sport 

Olvasás, rádió, TV, videó, számítógép, internet 

Kulturális események 

 

UTAZÁS, TURIZMUS 

A közlekedés eszközei, lehetőségei, a tömegközlekedés 

Nyaralás itthon, külföldön 

Utazási előkészületek, egy utazás megtervezése, megszervezése 

Az egyéni és társasutazás előnyei, hátrányai 

 

TUDOMÁNY ÉS TECHNIKA 

Népszerű tudományok, ismeretterjesztés 

A technikai eszközök szerepe a mindennapi életben 

 

10. GAZDASÁG 

Családi gazdálkodás 

A pénz szerepe a mindennapokban 

Vásárlás, szolgáltatások (pl. posta, bank) 

   

 

 

Összeállította:  Borsódiné Jaksa Éva 

 

Baja, 2021. február 1. 


