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IV.  

 előadás szeminárium  

Tantárgy 

oktatója 
- Drd. Szabó Roland 

V. 

A tantárgy célkitűzései  

Általános célkitűzések:  
 Gyakorlati előkészítő tárgy az angol nyelvű általános középfokú nyelvvizsgára, amellyel 

teljesíthető az oklevél megszerzéséhez szükséges feltétel.  

 Komplex képességfejlesztés (írás,- és beszédkészség, szövegértési, közvetítési és 

kommunikációs készség), hogy a hallgatók képesek legyenek megfelelő szintű szóbeli és 

írásbeli kommunikáció létesítésével és fenntartásával a középfokú nyelvvizsga 

követelményeinek eleget tenni.  

 A nyelvtan, szókincs ismétlése, bővítése, rendszerezése. 



Kognitív kompetenciák: Lexikális, helyesírási, grammatikai, szemantikai, kiejtési, kommunikatív 

nyelvi kompetenciák fejlesztése. 

Szakmai kompetenciák:  A szaknyelv elsajátításához szükséges tudásalap megteremtése, amely 

előfeltétele a külföldi szakmai továbbképzéseken való részvételnek, illetve a hazai és nemzetközi 

szakmai fórumokon való sikeres tevékenységnek.  

Érzelmi és érték-kompetenciák:  

 Az angol nyelv és kultúra megismerése iránti igény kialakítása; a kommunikációs 

kapcsolatokra és együttműködésre való képesség fejlesztése. 

 A nyelvtanulás iránti kedvező hozzáállás és a motiváció kialakítása, ami alapvető az 

élethosszig tartó nyelvtanulás szempontjából. 

VI. 

Tantárgy tartalma 

 VI.1. Előadások 
Óra- 

szám 

 - - 

 VI. 2. Szemináriumok 
Óra- 

szám 

1. 

hét 

Téma: Language check. Tense review. Conversation on given 

topics.. 

A hallgató kötelezettségei (feladatai): aktív részvétel, a kiadott 

feladatok elvégzése 

2 

2. 

hét 

Téma: Reference words. Linking words. 

A hallgató kötelezettségei (feladatai): aktív részvétel, a kiadott 

feladatok elvégzése 

2 

3. 

hét 

Téma: Counterfeiting. Counterfeit Products. 

A hallgató kötelezettségei (feladatai): aktív részvétel, a kiadott 

feladatok elvégzése 

2 

4. 

hét 

Téma: Past Simple vs. Present Perfect Simple / Building short 

conversations at different places. Spontaneity. 

A hallgató kötelezettségei (feladatai): aktív részvétel, a kiadott 

feladatok elvégzése 

2 

5. 

hét 

Téma: Passive voice theory and practice. Reading (fill in the 

gaps / understanding sequence of a text). 

A hallgató kötelezettségei (feladatai): aktív részvétel, a kiadott 

feladatok elvégzése 

2 

6. 

hét 

Téma: Active vs. Passive – making a difference. 

A hallgató kötelezettségei (feladatai): aktív részvétel, a kiadott 

feladatok elvégzése 

2 

7. 

hét 

Téma: Why do people lie when seeking for a job? - text. / 

Writing a good CV.  

A hallgató kötelezettségei (feladatai): aktív részvétel, a kiadott 

feladatok elvégzése 

2 

8. 

hét 

Téma: Utterances typical to spoken language. Fillers, 

conjunctions, linkers. Collocations. 

A hallgató kötelezettségei (feladatai): aktív részvétel, a kiadott 

feladatok elvégzése 

2 

9. 

hét 

Téma: Formal vocabulary. Formal style. Formal Letters. 

A hallgató kötelezettségei (feladatai): aktív részvétel, a kiadott 

feladatok elvégzése 

2 



10. 

hét 

Téma: Some, any, much, many, a little, a few, a lot of, each, all, 

every / Countable and uncountable nouns, quantifiers, singular, 

plural. Rules and exceptions. 

A hallgató kötelezettségei (feladatai): aktív részvétel, a kiadott 

feladatok elvégzése 

2 

11. 

hét 

Téma: Question types. How to write a report? 

A hallgató kötelezettségei (feladatai): aktív részvétel, a kiadott 

feladatok elvégzése 

2 

12. 

hét 

Téma: Debate on the globalization of food. Fast food chains.   

A hallgató kötelezettségei (feladatai): aktív részvétel, a kiadott 

feladatok elvégzése 

2 

13. 

hét 

Téma: Revision. 

A hallgató kötelezettségei (feladatai): a kiadott feladatok 

elvégzése 

2 

14. 

hét 

Téma: Colloquium 

A hallgató kötelezettségei (feladatai): a kiadott feladatok 

elvégzése 

2 
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VIII. 

Tevékenységi 

formák  

Didaktikai módszerek 

Előadás - 

Szeminárium magyarázat, megbeszélés, gyakorlás, egyéni és csoportos munka 

IX. 

Értékelés 

formája 

Értékelés 

(írásbeli, írásbeli és szóbeli, szóbeli, teszt, gyakorlat, 

egyéb) 

Százalék az 

érdemjegyből 

Vizsga - - 

Kollokvium írásbeli 

 

60% 

 

Szeminárium félévi tevékenység, kiadott feladatok elvégzése 40% 

Egyéb pontosítások: A nyelvi tanulmányok alól felmentést nem lehet adni. 
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