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Péterfy idegen nyelvi verseny 

7. osztály 

TÉMÁK 
 

1. Bemutatkozás (adataid, hobbid, kedvenc tantárgyad, életed, családod, testvéreid, kül-

ső és belső tulajdonságaik…) 

2. Háziállataid (van-e, hogy hívják, hány éves, mit eszik, ki gondozza, ha nincs: melyik a 

kedvenc állatod, hol él…) 

3. Lakásotok/házatok (helyiségek, berendezés, nagysága, ki milyen házimunkát végez…) 

Szobád (van-e külön szobád, mekkora, hogy van berendezve, ki takarítja, mit csinálsz 

itt…) 

4. Iskolád (hol van és milyen az épülete: ebédlő, könyvtár, tornaterem, udvar…) 

Osztályod (osztályterem, osztálytársaid: hány fiú, illetve hány lány, közös programok: 

kirándulás, buli, farsang…) 

5. Tantárgyak (tanórák, szünetek, osztályzatok, bizonyítvány, hány órád van egy nap, ked-

venc tantárgyak…) 

6. Napirend (tanítási napon) 

7. Mit csinálsz a hétvégén? (napirend, családi programok) 

8. Szabadidő (mikor mész haza az iskolából, mikor van szabadidőd, mivel töltöd el, kivel, 

hol, mit csinálsz…) 

9. Környezetünk (milyen évszakok, hónapok vannak, mikor milyen az időjárás, hogyan 

öltözködünk, melyik a kedvenc évszakod…) 

10. Egészség (egészséges életmód, ételek, italok, mozgás, játékok, helyes öltözködés…) 

11. Sport (mit lehet sportolni télen, nyáron, mit sportolsz az iskolában, illetve iskolán kívül, 

tornaórán…) 

12. Barátaid, ismerőseid (levelezés, chat, mutasd be őket…) 

13. Családi ünnepek (pl.születésnap: ki, mikor és hogyan ünnepel, kit hívtok meg, milyen 

ajándékot vesztek…) 

14. Ünnepek: karácsony, húsvét, Mikulás (mikor vannak, hogyan ünneplitek, ételek, italok, 

ajándékozás, karácsonyfa…) 

15. Közlekedés (mivel jársz iskolába, milyen közlekedési eszközökkel lehet még utazni, van-

e bérleted, hol lehet jegyet venni, van-e autótok, milyen, ki vezeti…) 

16. Szünidők (mikor vannak, mit csinálsz, hol, kivel töltöd…) 
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Péterfy idegen nyelvi verseny 

8. osztály 

TÉMÁK 
 

1. Bemutatkozás (adataid, hobbid, kedvenc tantárgyad, életed, családod, testvéreid, kül-

ső és belső tulajdonságaik…) 

2. Háziállataid (van-e, hogy hívják, hány éves, mit eszik, ki gondozza, ha nincs: melyik a 

kedvenc állatod, hol él…) 

3. Lakásotok/házatok (helyiségek, berendezés, nagysága, ki milyen házimunkát vé-

gez…)/Szobád (van-e külön szobád, mekkora, hogy van berendezve, ki takarítja, mit 

csinálsz itt…) 

4. Iskolád (hol van és milyen az épülete: ebédlő, könyvtár, tornaterem, ud-

var…)/Osztályod (osztályterem, osztálytársaid: hány fiú, illetve hány lány, közös prog-

ramok: kirándulás, buli, farsang…) 

5. Tantárgyak (tanórák, szünetek, osztályzatok, bizonyítvány, hány órád van egy nap, ked-

venc tantárgyak…) 

6. Napirend (tanítási napon) 

7. Mit csinálsz a hétvégén? (napirend, családi programok) 

8. Szabadidő (mikor mész haza az iskolából, mikor van szabadidőd, mivel töltöd el, kivel, 

hol, mit csinálsz…) 

9. Környezetünk (milyen évszakok, hónapok vannak, mikor milyen az időjárás, hogyan 

öltözködünk, melyik a kedvenc évszakod…) 

10. Egészség (egészséges életmód, ételek, italok, mozgás, játékok, helyes öltözködés…) 

11. Sport (mit lehet sportolni télen, nyáron, mit sportolsz az iskolában, illetve iskolán kívül, 

tornaórán…) 

12. Barátaid, ismerőseid (levelezés, chat, mutasd be őket…) 

13. Családi ünnepek (születésnap: ki, mikor és hogyan ünnepli a családban, kit hívtok meg, 

milyen ajándékot vesztek…) 

14. Ünnepek: karácsony, húsvét, Mikulás (mikor vannak, hogyan ünneplitek, ételek, italok, 

ajándékozás, karácsonyfa…) 

15. Közlekedés (mivel jársz iskolába, milyen közlekedési eszközökkel lehet még utazni, van-

e bérleted, hol lehet jegyet venni, van-e autótok, milyen, ki vezeti…) 

16. Szünidők (mikor vannak, mit csinálsz, hol, kivel töltöd…) 
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17. Lakóhelyed (város, utca: hányan lakják, milyen utcák, terek, nevezetességek vannak itt, 

hol lehet vásárolni, sportolni, szórakozni) 

18. Betegség (voltál-e már beteg, mit csinálsz olyankor, mi történik az orvosnál, mit eszel, 

mit iszol…) 

19. Étkezés (étkezési szokások, kedvenc ételed, egészséges és egészségtelen ételek…) 

20. Német nyelv: Németország, Ausztria: voltál-e már külföldön, hova utaztok nyáron, mit 

tudsz a német nyelvű országokról? (Mi a fővárosuk, milyen a zászlójuk, mi a pénzne-

mük, milyen városokat és folyókat ismersz? Ismersz-e még európai országokat?) 

21. Angol nyelv: Az Egyesült Királyság országai (fővárosok, látnivalók, nevezetességek, hol 

beszélnek még angolul a világban, jártál-e már valamelyikben, más európai országok 

ismerete) 


