
Az alábbi témalistát azért készítettem neked, hogy ötleteket adjak a 

4/3/2 módszerhez, amit napi szinten kell gyakorolnod.  

Nagyon fontos, hogy csak olyasmiről beszélj, amiről saját 

anyanyelveden is tudnál beszélni kb. 10 percig. Semmi esetre se 

válassz olyan témát, amiben igen szegényes még a szókincsed! 

Kezdetben érdemes nulladik lépésként beiktatnod a jegyzetelést, 

amint nyelvvizsgán is engedélyeznek. „Bedobnak” egy témát, és van 

pár perced, hogy főbb szavakat, kifejezéseket stb leírj. 

Ilyenkor ne állj neki magyarul megfogalmazni a témát mondatokban, 

majd lefordítani. A jegyzetnek mindössze az a célja, hogy tudj miről 

beszélni, nem pedig a fordítás a lényeg, vagy hogy fogalmazz valamit. 

Csak szavakra, kifejezésekre gondolj, amik fontosak lehetnek, de én 

nem szoktam túllihegni a dolgot. Egy-két új szó legyen, ne több, mert 

különben nehéz lesz, és már nem is 10 percet fog igénybe venni, 

hanem többet, mert a szavakat is meg kell tanulnod, szóval csak 

lazán! 

Írtam neked nagyobb témákat, de egy-egy apróbbat is, amelyek nem 

a megszokottak, de talán érdekesebbek lehetnek, mint a lakásod, a 

munkád stb, bár utóbbiak olyan témák, amelyek mindennapjaink 

részét képezik 

DAILY ROUTINE 

HOME 

A DAY AT WORK – egy átlagos napod a munkahelyen 

SCHOOL TIME – az iskolai évekről, osztálytársakról tudsz itt beszélni 

HOTEL 



- általánosságban beszélhetsz a szállodákról, bejelentkezésről, 

leírhatod azokat, ahol voltál 

- elmondhatod egy-egy élményed 

TRAVELLING – UTAZÁS   

- repülővel, autóval, busszal, külföldre, belföldre, nyaralás céljából, 

üzleti céllal, hány országban voltál, miért mentél oda, stb 

- elmondhatod élményeid, egy-egy utazásod is 

A PARTY OR A WEDDING 

- általánosságban beszélhetsz a bulikról, esküvőkről, lakodalmakról 

- elmondhatod egy-egy élményed, egy konkrét buli stb (hányan 

voltak, mit viseltek, tetszett-e, mit viseltél, kivel voltál stb) 

THE MOST INTERESTING THING YOU DID IN YOUR LIFE/LAST WEEK – 

A legérdekesebb dolog, amit életedben/múlt héten stb tettél 

THE BEST OR WORST BIRTHDAY PRESENT YOU GOT – A legjobb vagy 

a legrosszabb szülinapi ajándék, amit kaptál 

THE BEST OR WORST FILM YOU SAW – A legjobb vagy a legrosszabb 

film, amit láttál 

YOUR TOWN 

- beszélj a városodról általában, és a közvetlen lakókörnyezetedről. 

Milyen helyek találhatóak (mozi, színház), szeretsz-e ott lakni, mik az 

előnyei, hátrányai stb 

HOW DO YOU CELEBRATE NEW YEAR – beszélhetsz a magyar 

szokásokról, elmondhatod egy konkrét szilvesztered, vagy azt, hogy 

általában hogyan ünnepled meg az új esztendőt, illetve hogy szoktál-

e fogadalmakat tenni 



SEASONS – beszélj az évszakokról 

- mit szoktál csinálni 

- mennyire szereted 

- mit lehet csinálni egyes évszakoknál 

- milyen ruhákat viselsz ilyenkor 

FRIENDSHIP – barátság 

- beszélj a barátságról általában, miért olyan fontos, illetve neked 

ez fontos-e 

- beszélj a barátaidról, milyen gyakran tartod velük a kapcsolatot, 

mit csináltok együtt stb. 

- beszélhetsz múltbeli barátságokról is 

EATING HABITS – beszélj az étkezési szokásaidról 

- Erről a témáról rengeteget lehet beszélni, hiszen ott vannak a fő 

étkezések, amelyeket külön témaként is kezelhetsz. 

- fontos-e számodra, hogy egészségesen étkezz 

LEISURE TIME, HOBBIES – mit szoktál szabadidődben csinálni, hobbik 

WATCHING FILMS  

- itt beszélhetsz a mozibajárásról 

- tévénézésről 

- DVD nézésről 

- kedvenc filmedről 

SHOPPING 

- itt beszélhetsz a bevásárlásról, vásárlásról általában 

- miket szoktál venni, milyen gyakran 

- kedvenc boltok 

- egyedül mész-e vagy sem 



WEEKEND 

- mit szoktál általában hétvégén csinálni 

- egy-egy hétvégéd elmesélheted, vagy jövőbeli terved is 

elmondhatod, és akkor az igeidőket is tudod használni 

 

 

 


