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12. INFORMATIKA ÉS TÁVKÖZLÉS ágazathoz tartozó
5 0613 12 03 SZOFTVERFEJLESZTŐ ÉS –TESZTELŐ SZAKMÁHOZ
Angol A2 szint
1. Autentikus olvasott szöveg
What is a computer?
A computer is an electronic machine, which can accept data in a certain form, process the data,
and give the results of the processing in a specific format as information.
First, data is fed into the computer’s memory. The, when the program is run, the computer
performs a set of instructions and processes the data. Finally, we can see the results (the output)
on the screen or in printed form.
A computer system consists of two parts: hardware and software. Hardware is any electronic
or mechanical part you can see or touch. Software is a set of instructions, called a program,
which tells the computer what to do. There are three basic hardware sections: the central
processing unit (CPU), main memory and peripherals.
Perhaps the most influential component is the central processing unit. It function is to execute
program instructions and coordinate the activities of all the other units. In a way, it is the ‘brain’
of the computer. The main memory (a collection of RAM chips) holds the instructions and data
which are being processed by the CPU. Peripherals are the physical units attached to the
computer. They include storage devices and input/output devices.
Storage devices (hard drives, DVD drives or flash drives) provide a permanent storage of both
data and programs. Disk drives are used to read and write data on disks. Input devices enable
data to go into the computer’s memory. The most common input devices are the mouse and the
keyboard. Output devices enable us to extract the finished product from the system. For
example, the computer shows the output on the monitor or prints the results onto paper by
means of a printer.
On the rear panel of the computer there are several ports into which we can plug a wide range
of peripherals – a modem, a digital camera, a scanner, etc. They allow
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communication between the computer and the devices. Modem desktop PCs have USB ports
and memory card readers on the front panel.

Match these words from the text (1-9) with the correct meanings (a-i).
1 software

a) the brain of the computer

2 peripherals

b) physical parts that make up a computer system

3 main memory

c) programs which can be used on a particular

4 hard drive (also known as hard disk)

computer system

5 hardware

d) the information which is presented to the computer

6 input

e) results produced by a computer

7 ports

f) input devices attached to the PCU

8 output

g) section that holds programs and data while they are

9 central processing unit (CPU)

executed or processed
h) magnetic device used to store information
i) sockets into which an external device may be
connected
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2. Önéletrajz és motivációs levél írása minta alapján
You have found the following advertisement on the internet and you would like to apply
for this position. Write a cover letter of 80-100 words.

Network Administrator Experienced - English Speaking
Job Description


3rd level Incident Management in WAN environment



Troubleshooting and configuration tasks (Cisco, Juniper)



Technical support for 1st and 2nd level teams



Technical support for hardware technicians
Job requirements



University or high school degree



Intermediate English knowledge



CCNA active knowledge



Willingness to work in shifts between 06-22 (no night shifts) and be on call 1 week per every
6-7 weeks
Advantages:



Intermediate German knowledge (A2-B1 level)



Experience in Incident Management



JNCIA knowledge
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Curriculum Vitae (Sample)
PÉTER KOVÁCS
Age:
Phone:
Address:
E-mail:

30
+36 309 012 345
1142 Budapest, Minta Street 1.
kovacs.peter@sajatemail.hu

WORK EXPERIENCE
2012 January – Present: Magyar Bank Zrt.
Budapest
IT Manager
 Develop the bank’s information technology infrastructure.
 Continuous development and testing of the bank’s IT security systems.
 Lead a team of 3 IT specialists.
 Prepare daily, weekly and monthly reports for upper management.
2012 March – 2012 December: Weboldal Ltd.
Budapest
Developer
 Develop web content in ASP.NET environment.
 Build databases in MySQL structure.
 Lead a team of 5 developers.
EDUCATION
2006 September – 2011 June:
XXXXXXXX Secondary School, Nyíregyháza
1998 September – 2006 June:
XXXXXX Elementary School, Nyíregyháza
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COMPUTER SKILLS
Microsoft Office; Microsoft Project; Adobe Dreamweaver; Adobe Flash Professional;
Adobe Photoshop; Corel Draw, ASP.NET, C++, Python, MySQL
LANGUAGE SKILLS
Native Hungarian
Intermediate in English
Beginner in German
PERSONAL
Excellent problem solver
Excellent oral and written communication skills
INTERESTS: history, languages, information technology
HOBBIES: squash, driving, music
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Motivation Letter
Kiss Péter
4400 Nyíregyháza, Petőfi u.5.
25th July 2021
The Manager
International Ltd.
1065 Budapest
Jókai Street 6.

Dear Sir/Madam,
I would like to apply for the position of a Network Administrator advertised in the ’Evening
News’ on the 20th of April.
I graduated in the secondary school two years ago where I was specialised in information
technology (software developer). I believe I am suitable for this job because I have experience
in Incident Management and in the field of technical support. In addition, I can speak English
at intermediate level.
I have attached a copy of my Curriculum Vitae with describing my qualifications and
experience. I am available for an interview at your convenience.
I look forward to hearing from you soon.
Yours faithfully,
Kiss Péter

Megjegyzés: Ha a megszólítás Mr. Black/ Mrs. Mary Johns, az elköszönés ’Yours sincerely’
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3. Small talk –a beszédkészség fejlesztését segítő feladatok:
1. Állásinterjú
Szoftverfejlesztő céghez HTML-PHP környezetbe programozó állásra jelentkezik. Az
állásinterjún megkérik, röviden mutassa be magát.
– Mondjon néhány mondatot magáról! Hány éves, hol él?
– Mondja el miért érzi magát alkalmasnak az állás betöltésére!



Tell me about yourself.

My name is XY. I live in Kemecse with my family. I am 24 years old. I studied at Bessenyei
György High School in Kisvárda and I will graduate (graduated) in the István Széchenyi
Secondary Technical School of Economics and Information Technology (this year/ 4 years
ago). I have studied here for 2 years to be a software developer.
 Why would you like to apply for this position?
I have the necessary qualifications and skills. I would be a good employee, because I am not
afraid of hard work.
 What skills do you have?
I can plan web design using Adobe Photoshop, Adobe Illustrator, and I build HTML5 pages
with CSS3 style. I have some experience in JavaScript ES6 language. I use the newest version
of PHP with MYSQL database to create interactive webpages.


What are your strengths?

I am responsible, hardworking and reliable. I like working on projects in a team and
individually as well. You can check my references on my GitHub and LinkdIn profile.


Why do you want this job?

I would like to work for a bigger company. I have some experience as a professional web
developer. I also used to work with content management systems, for example WordPress,
Joomla and Drupal. I can speak English at elementary/intermediate level.
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 Do you have any work experience?
Last year we had to do summer practice at a company and I enjoyed it very much. I spent my
summer practice at a small/big company in Nyíregyháza.
I have worked as a system administrator at an elementary school for a year and I had a web
developer position at Indikátor LTD in Debrecen for 2 years.

2. Szakmához kötődő szituáció
Complete this dialogue with the words in the box.
about
problem

change

devices

speed

should

necessary
user

What

B = Boris ; A = Ahsan
B: I have a problem with the network download (1)…….What can you suggest?
A: Why don't you (2) …… the hub?
B: I don't think that will work. The hub is fine.
A: OK. How (3)….. adding a repeater then?
B: Hmm , I'm not sure it will help. It's not a (4) ….. with the signal strength.
A: OK, then you should check the cables and network (5)…… make sure that they are
compatible with your network.
B: (6)… about changing the modem?
A: I don't think it's (7) …

I think it's a problem with the bridge, switch or the router. You

(8)……….look at the specifications.
B: OK, I will. Thanks for your help.
A: Why don't you check (8)…… recommendations on the Internet as well?
B: Good idea. I'll do that.
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4. Munkavédelemmel kapcsolatos szabályok, feliratok, ábrák, piktogramok értelmezése
Workstation health and safety
Vocabulary
Label this diagram with the advice 1-8.
1 There should be clearance under the work surface.
2 You should have your feet flat on the floor.
3 Make sure your forearms and hands are in a straight line.
4 Your lower back should be supported.
5 Your screen should be positioned to avoid reflected glare.
6 Keep your shoulders relaxed.
7 You should have your thighs tilted slightly.
8 Make sure the top of the screen is at or slightly below eye level.
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5. Szószedet: A2 szinten 60 szó (alapszavak, kifejezések)

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.

Angol
result
process
peripherals
unit
instruction
component
accept
consist of
basic
data
execute
storage
device
include
keyboard
mouse
drive
product
printer
allow
attachment
delete
document
download
upload
file
in-box
input
output
folder
access
attach
broadband
delete
desktop
security
signal
download

Magyar
eredmény
feldolgoz
perifériák
egység
utasítás
elem
fogad
áll valamiből
alap
adatok
végrehajt
tárolás
eszköz
magába foglal
billentyűzet
egér
meghajtó
termék
nyomtató
lehetővé tesz
csatolmány
töröl
dokumentum
letölt
feltölt
állomány
postaláda
bemenet
kimenet
mappa
elérés
csatol
szélessávú
töröl
asztal
biztonság
jel
letölt
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39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.
59.
60.

edit
e-mail message
e-mail account
software
hardware
home page
insert
log on
log off
memory
screen
mouse
network
usage
user name
password
printer
save
search
send
sign in
sign out

szerkeszt
e-mail üzenet
e-mail fiók
szoftver
hardver
honlap
beszúr
bejelentkezés
kijelentkezés
memória
képernyő
egér
hálózat
használat
felhasználói név
jelszó
nyomtató
ment
keres
küld
bejelentkezni
kijelentkezni
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Források
1. Reading
Santiago Remacha Esteras: Infotech, English for computer users, Student’s Book, Fourth
Edition, Cambridge University Press, 2008, p.13-14.
2. Önéletrajz
http://telekom.jobs/telekom_html_redesign/115177_EN_2.html letöltés 2021.08.02. 10:19
https://job-center.hu/oneletrajz-minta letöltés: 2021.08.02. 10:12
Motivation letter
H.Q. Mitchell- Marileni Malkogianni: Traveller Plus Intermediate B1 Student’s Book,
pp. 48-49.

3.Small talk
Állásinterjú:
Szakképesítés: 54 213 05 Szoftverfejlesztő Komplex szakmai vizsga
Szóbeli vizsgatevékenység
A vizsgafeladat megnevezése: B) Informatikai szakmai angol nyelvismeret
Szakmához kötődő szituáció:
Maja Olejniczak: English for Information Technology, Persion Education Limited, 2011. p.47

4.Munkavédelem
Maja Olejniczak: English for Information Technology, Persion Education Limited, 2011. p.62

6.Teszt
Maja Olejniczak: English for Information Technology, Persion Education Limited, 2011. p.32
https://www.allthingstopics.com/computers-and-internet.html
letöltés: 2021.08.03.13:24
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Álláspályázat

http://telekom.jobs/telekom_html_redesign/115177_EN_2.html letöltés 2021.08.02. 10:19

Önéletrajz minta

https://job-center.hu/oneletrajz-minta letöltés: 2021.08.02. 10:12

Small talk - szakmai
Maja Olejniczak: English for Information Technology, Persion Education Limited, 2011. p.47

Small talk
 https://www.monster.com/career-advice/article/100-Potential-Interview-Questions
letöltés: 2021.07.14 15:44

Test
Maja Olejniczak: English for Information Technology, Persion Education Limited, 2011. p.64

Wordbank
https://www.allthingstopics.com/computers-and-internet.html
letöltés: 2021.08.03.13:24

Workstation safety
Maja Olejniczak: English for Information Technology, Persion Education Limited, 2011. p.62

