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SZINTMÉRŐ – ANGOL NYELV
Bemeneti mérés az A2-es szintre

Elérhető pontszám: 60 pont

Elért pontszám:

Az elérhető pontszám 60%-a 36 pont, amely a sikeres bemeneti mérés minimum pontszáma.

1) Complete the sentences with the appropriate forms of the verb ’to be’: am, is, are or
negative forms. (Egészítse ki a mondatokat a ’to be’ létige megfelelő alakjaival: am, is,
are vagy a tagadó alakokkal!)
I (1) .............. tall and slim. So, I (2) ……...…. on a diet.
You (3) ............... happy today. What (4) ...............the problem? Can I help you?
The cat (5) ……………. lively. It must be ill.
(6) …………… you Hungarian?
Pontszám: 6/

2) Find the mistakes and correct them. Underline the wrong word and write the correct
word on the line after the sentence. Pay attention to articles and pronouns. (Keresse meg
a hibákat és javítsa ki azokat! Húzza alá a hibás szót és írja a helyes szót a vonalra a
mondat után! Figyeljen a névelőkre és a névmásokra!)
(1) Look at an elephant! It is so huge! ______________ (2) She is my favourite animal.
_____________ (3) His name is Ellie. ______________ (4) I could stare at her for a hour.
_____________ (5) I always visit her in a zoo. _____________ (6) Would you like to give
him an apple? _____________
Pontszám: 6/

3) Jumbled sentences. Put the words into the correct order. (Összezavarodott mondatok.
Rakja a szavakat helyes sorrendbe!)
1. What/usually/you/do/do/at the weekends? …………………………………………………...
2. books/some/There/on the desk/are. …………………………………………………………..
3. I/the/play/can’t/guitar. …………………………………………………………………….….
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4. he/Where/like/does/football/playing? ………………………………………………………..
5. We/going/wash/are/to/car/the. ………………………………………………………...……..
6. week/Kate/luck/good/will/next/have. ………………………………………………………..
Pontszám: 6/

4) Write down what you see in the pictures, use letters not numbers. Answer the questions (Írja le, hogy mit lát a képeken betűkkel, nem számokkal! Válaszoljon a kérdésekre!)

1.

What’s the time?

2.

What’s the time?

3.

When are they going to marry?

4.

When is National Poetry Day?

5.

How much is the summer cookout menu?
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6.

How much is the cheaper burger?
Pontszám: 6/

5) What do you say to them in the following situations? (Mit mond nekik a következő
helyzetekben?)
1. Your friend’s birthday is today.
2. Bob and Mary are just married.
3. Pete is very ill.
4. Jane is going to take her driving test tomorrow.
5. Your friend is eating now.
6. July is afraid of flying.
Pontszám: 6/

6) Choose the correct answer: A, B or C. (Válassza ki a helyes választ: A, B vagy C!)
1. …………… have to wear a uniform.
A Teachers

B Gardeners

C Policemen

2. Sue ……………. work early in the morning.
A start

B likes

C starts

3. She is from Moscow. She is ……………...
A Russian

B Spanish

C friendly

4. Tom and Tina has bought a new car. This is ……………… car.
A they

B their

C them

5. ……………... garden is beautiful.
A Joe and Eve’s

B Joe’s and Eve’s

C Joe’s and Eve
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6. Little ………………. like playing in the sand.
A child

B children

C childs
Pontszám: 6/

7) Underline the odd one out. Write an extra word on the line instead. (Húzza alá a kakukktojást! Írjon egy plusz szót a vonalra helyette!)
1. father, mother, cousin, boyfriend, son

_____________

2. bed, table, kitchen, chair, cupboard

_____________

3. coffee, coke, milk, sandwich, tea

_____________

4. swimming, reading, football, tennis, jogging

_____________

5. Volleyball, Arts, Biology, Chemistry, Maths

_____________

6. ruler, pen, pencil, rubber, keys

_____________
Pontszám: 6/

8) Write questions and negations as in the examples. (Írjon kérdéseket és tagadásokat
úgy, ahogy a példa mutatja!)
0. Example: Tim worked a lot yesterday. – Did Tim work a lot yesterday? Tim didn’t work a
lot yesterday.
1. She is cooking now. 2. They were at the cinema last weekend. 3. The film was exciting. 4. Ann bought a pretty dress. 5. John can play the violin. 6. The boys played well last Sunday. –
Pontszám: 6/

9) How do you say it in English? Translate the sentences. (Hogyan mondjuk angolul?
Fordítsd le a mondatokat!)
1. Fordulj jobbra! –
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2. Fordulj balra! –
3. Menj végig a King utcán! –
4. Az iskola a park mellett van. –
5. Busszal is mehetsz.
6. A múzeum jobbra van.
Pontszám: 6/

10) Read the text and answer the questions with English words. (Olvasd el a szöveget és
válaszolj a kérdésekre angol szavakkal!)
The computer
The parts of a computer are the monitor, the mouse, the keyboard, the tower, the printer and
so on. They are called hardware. Computer programs are software. The operating system (OS)
is a software that controls the hardware. Most computers run the Microsoft Windows OS.
With the help of the Internet you can send and get e-mails, download music and films, chat on
facebook and play computer games. Nowadays life would be difficult without the Internet.
1. What is hardware?
2. What is software?
3. What is the operating system?
4. What do most computers run?
5. What do you use the Internet for?
6. What would be difficult without the Internet?
Pontszám: 6/

Képek forrása (a 4. feladatban): https://www.google.com
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