
KÉPEK LEÍRÁSA MINT TANANYAG 



A mindennapi életben milyen képeket szoktunk leírni? Mikor kerülünk 
olyan helyzetbe, hogy képeket írjunk le? 

Mindenféle képet leírhatunk.  

Amikor nyaralunk, leírhatjuk a tengerpartot, vagy a piacot, melyet 
meglátogattunk, utazásunk körülményeit, leírhatunk érdekes 
találkozásokat, rendkívüli vagy mulatságos élethelyzeteket. Előfordulhat, 
hogy egy híres emberről szeretnénk beszélni. visszaemlékezhetünk 
gyermekkorunkra, és leírhatjuk a tájat, ahol éltünk. Nagyon nehéz leírni 
például érdekes, nem mindennapi tárgyakat vagy érdekes, nem 
mindennapi természeti jelenségeket. 

Bármikor kerülhetünk olyan helyzetbe, hogy valakinek szeretnénk 
elmondani tapasztalatunkat, élményünket valamely dologgal, helyzettel, 
jelenséggel vagy személlyel kapcsolatban. Ilyenkor, ha nem is vagyunk 
tudatában, de mindig képeket írunk le. 

A legnehezebb talán egy elvont gondolatot, fogalmat leírnunk, például a 
szerelmet, vagy bármilyen érzelmet, vagy leírni a ‘halandóság’ 
jelentését, és így tovább. 

 



A következő oldalakon láthatunk néhány példát 
témákról és képekről, melyekkel mindennapjainkban 

találkozhatunk 



sziklás, kavicsos tengerpart 

benyomásunk: 

gyönyörű a tenger, de valószínűleg hideg, és nehezen megközelíthető 



homokos part fókákkal 

benyomásunk: 

egy kellemes, mediterrán tengerpart fókákkal, és puha homokkal 



hentesüzlet 

benyomásunk: 

hm, nem biztos, hogy itt vásárolnánk, de valószínűleg vásárlás nélkül is 
kuriózum lehet egy idegen ország piaca  



buszmegálló 1 

benyomásunk: 

várakozás kellemes, megnyugtató környezetben 



buszmegálló 2  

benyomásunk: 

várakozás egy nem szokványos, felvidító környezetben  



buszmegálló 3 

benyomásunk: 

kellemetlen várakozás sivár környezetben; nem lehet leülni, és a várakozó 
se naptól, se esőtől nem tud hova menekülni  



érdekes találkozások 

benyomásunk: 

az érdekes találkozást érdekes események követik valószínűleg 



furcsa élethelyzet 

benyomásunk: 

valami nem a természeti törvények alapján működik, nem ezt szoktuk 
meg 



ismert személy 

benyomásunk: 

humoros eset vagy helyzet egy ismert személlyel való találkozáskor 



távoli táj képe 

benyomásunk: 

farm a szántóföld közepén, amint éppen közelít a vihar; ha a látvány 
ijesztő is, a szivárvány a napsütötte kis folttal biztonságot sugároz 



közeli táj képe 

benyomásunk: 

kellemes nyári hangulatú kép, központi témája egy tó vízililiomokkal és 
vízirózsákkal, partján garantáltan kellemes időtöltéssel 



érdekes, szokatlan tárgy 
benyomásunk: 

a művész minden bizonnyal valami egészen szokatlant szeretett volna alkotni; 
sikerült-e neki? szívesen díszítenénk otthonunkat ezzel a tárggyal? 



érdekes természeti jelenség 

benyomásunk: 

egy szokásostól eltérő természeti jelenség, melyben az állatok kreatív 
gondolkodása nyilvánul meg  



Miért fontos elemei a nyelvtanulásnak 
a képek? 

Tanulási folyamat 

• szókincs fejlesztése 

• szituációk gyakorlása 

• az ábrázolás technikájának 
fejlesztése (tárgyak, emberek, 
helyszínek) 

• benyomásaink kifejezése 
(lehet, elképzelhető, biztosan, 
stb.) 

• egy adott történet elmesélése 

• érvelési technikák fejlesztése 

 

 

 

Nyelvvizsgák, érettségi 

minden típusú nyelvvizsga és 
érettségi bevált számon kérő 
feladata mind írásban, mind 
szóban 

 



Mit kell általában tartalmaznia egy kép 
leírásának? 

• magának a képnek a leírását 
a kép típusa 

(festmény, fotó, rajz, stb.) 

műfaja 
(tájkép, portré, karikatúra, stb.) 

helyszín, táj 
(falu, szoba, iroda(épület), stb.) 

esetleges ismert háttérinformációk  
(pl. egy adott festménynél a festőről, vagy egy tüntetést ábrázoló fotónál egy esetleges aktuális politikai 
eseményről, stb.) 

viszonyítások 
(a képen látható dolgok, emberek, stb. elhelyezkedése; pl. a kép előterében, vmi mögött, a jobb oldalon, stb.) 

emberek 
szituációk 

• gondolatainkat, benyomásainkat 
• véleményünket a témával kapcsolatban 
• esetleg mások (pl. híres személyek, egy barát, a tanárunk, stb.) 

véleményét a témával kapcsolatban  



Hogyan fogjunk hozzá egy kép 
leírásához? 

• alaposan vegyük szemügyre a képet 
Mi a kép témája, mondandója? 
Mire hívnád fel a figyelmet első sorban? 

• szerkesszük meg mondandónkat logikusan 
amikor képet írunk le, gyakorlatilag a fogalmazásírás alapvető szabályait használhatjuk 
 
pl. a mondatokat, vagy tagmondatokat a megfelelő kötőszavakkal kössük össze (láthatóan, ezért, 
bizonyára, hasonló módon, stb.) 
 
tagoljuk mondandókat ‘bekezdésekre’, azaz ne ugráljunk egyik témáról a másikra, hanem egy elkezdett 
témát fejezzünk be, majd folytassuk mondandónkat a következő érdekességgel / témával 
 
a képet valamilyen általunk meghatározott sorrendben írjuk le (jobbról balra, balról jobbra, vagy a kép 
központi mondandójától a perifériák felé, stb.) 
 
amikor befejeztük a kép leírását, foglaljuk össze a leglényegesebb pontokat 
 

 
 

 



Példák képek leírására 1 
 

illustrate = ábrázol 
drawing = rajz 
abyss = szakadék 
flaw = repedés, hasadék 
flying saucer = repülő csészealj 
beak = csőr 
breathe = lélegzik 
conventional = szokványos 
 

This is a colour picture, a drawing actually. 
The picture illustrates the space. In the 
centre of the picture there is a planet. On the 
surface of the planet we can see lands and 
oceans and on the right side there is a dark 
zigzag line: maybe it’s an abyss or a flaw but 
we don’t know exactly. 
 
Around the planet there are some funny 
objects: a witch in a bubble is flying on her 
broom, under her we can see the symbol of 
Batman. Right of it there’s a flying saucer 
which is blue. A bird with a big red beak is 
flying towards the planet in space! It’s rather 
funny, as you are unable to fly and breathe in 
space! Finally, there are two balloons: a pink 
rabbit and a yellow one that we use at 
Halloween. In the distance, far from the 
planet there are other planets and stars. 
Maybe this picture is an illustration in a 
magazine or a science fiction book. I like this 
picture  because it is not conventional and 
probably the story that it belongs to is a 
funny one. 



Példák képek leírására 2 
etching = rézkarc 
course = út(vonal) 
ball lightning = gömbvillám 
phenomenon = jelenség 
origin = keletkezés 
burn to ashes = hamuvá ég, elhamvad 
urban legend = városi legenda 

This picture is an etching. It’s black and white. 
It illustrates a 19th century kitchen.  
In the centre of the picture there is fireplace. 
From it a bright ball of light is coming out and 
rolling on the kitchen tiles.  
A man, a woman with a baby in her arm and a 
young boy – they must be a family –  seem to 
be terribly frightened of the ball of light: they 
are trying to get away from its course. 
A ball lightning wasn’t an unknown 
phenomenon in those days, however, there 
was no explanation to its origin. Maybe, there 
isn’t today, either. On the other hand people 
must have known that it was dangerous and 
could be tremendously destructive. 
It seems that these people really don’t know 
what to do. If I saw a ball lightning I would also 
be tremendously frightened. There are stories 
about houses which have been burnt down by 
a ‘bright light’ or about people who burn to 
ashes in a second. 
I’m not sure if these stories are not urban 
legends, however it is disturbing to think  that 
such natural phenomena can destroy our 
homes or even kill us.  



Példák képek leírására 3 

blanket = pokróc 
chat away = elcseveg 
take a photo = fényképet készít 
litter = szétszórt szemét 
environmentally conscious = környezettudatos 
attitude = hozzáállás, viszony vmihez 
  

In this picture (it’s a photo) we can see a group of 
friends having a picnic. They are sitting on a 
blanket  and happily chatting away. 
In one of the picnic baskets there are some 
bottles of wine. In the middle of the blanket 
there are some plates and knives; we can also see 
some bread or buns and some fruit: apples, 
grapes, and maybe some pears. 
 
The people in the picture are wearing light 
summer clothes, however the grass around them 
looks dry and as they have grapes on one of their 
plates, probably it is late summer or early 
autumn. 
 
Nowadays I am always surprised to see such 
photos because I think at the weekends people 
would rather go to plazas or big shopping malls 
than have a picnic somewhere in the nature. I am 
absolutely sure that this photo was taken outside 
a city or a village. I hope they are not going to 
leave any litter behind them. 
 
I love having picnics but unfortunately it is hard to 
find a clean place near Budapest as people are 
sometimes not really environmentally conscious. 
We still must learn a lot about this topic. I hope in 
a short time everybody will understand the 
importance of our correct attitude to nature. 



Példák képek leírására 4 

thief = tolvaj 
parlour = szalon 
steal = lop 
kneel = térdel 
folding-screen = paraván 
gown = pongyola 
consider = figyelembe vesz 
elevating = felemelő 
cult = kultusz 

In this picture we can see one of Munkácsy’s 
paintings:  The Little Sugar Thief.  
 
In a parlour a little girl is stealing some sugar from 
a table. On the table there’s a teapot with some 
cups and saucers, and a sugar-bowl. Kneeling on 
an armchair the girl is reaching for some sugar 
while her mother is sleeping on a couch opposite 
her. 
The room looks onto a garden. Inside, there are 
huge pots of plants and on the round table, which 
is on the left side of the picture and on which the 
tea service is, there’s a bunch of wild flowers in a 
vase. The couch is on the right side. Behind it 
there’s a folding-screen on which a gown is 
hanging.  
Munkácsy is one of the greatest Hungarian 
painters. Nineteenth century visual art or the 
historical developments of Hungarian art cannot 
be discussed without considering Munkácsy's 
lifework.  
 
I study art history at the moment and it is 
elevating to know that among the greatest artists 
of the world there is a Hungarian painter who 
already in his lifetime achieved a cult-like status 
both at home and abroad. 



Példák képek leírására 5 
 
godmother = keresztanya 
slender = karcsú 
wedding ceremony = esküvői szertartás 
generous = nagylelkű 
eventful = eseménydús 
meet sy = megismerkedik vkivel 
withdrawn = zárkózott 
 

Aunt Erna was my godmother and my mother’s best 
friend. She was tall, slender and always elegant. She 
was a real lady. In this picture she is wearing a deep 
green silk dress with a lot of small white and some 
bigger orange flowers on it. On her belt she’s got a 
big orange flower. She is wearing white gloves and 
she is carrying a white handbag in her left had. Her 
hair is grey and elegantly ‘untidy’. The photo was 
taken early afternoon  after my wedding ceremony.  
She was also generous and good-hearted. Even after 
I had grown up she would always remember to send 
me a little present for my birthday. In my childhood 
she used to take me to museums and art galleries.  
She bought me a lot of books on arts as I was 
interested in painting and drawing pictures.  
She had a very eventful life. With her husband she 
travelled a lot around the world. They gave  dinner 
parties and I could always meet interesting people 
there. 
After her husband had died she became withdrawn; 
she didn’t like to meet people any more. 
She died of hear attack at the age of seventy. 
I miss her a lot. 



Példák képek leírására 6 
Egy nagyon alapszinten lévő tanuló lehetséges 
képleírása 

Nyelvtani ismeret:  - igei-névszói állítmány  
- a ‘there be’ szerkezet 
- have/has got sg 
- birtokos névmások 

 

In the picture we can see a modern kitchen.  
In the centre of the picture there is a young 
lady. She is pretty and happy. She is behind a 
table. 
On the table there is a big bowl of fruit and an 
electric lemon squeezer. The table is set for 
two: there are two plates, two cups and two 
glasses on two table mats, with the necessary 
cutlery. On the left side of the picture there is 
a gas cooker. Above it there’s a fan extractor. 
The sink, the taps and some cupboards are 
behind the lady. On the right side there’s a 
blender. In the foreground of the picture, at 
the table there are three chairs.  
The young lady is happy because she’s got a 
very modern and well-equipped kitchen. 
As a matter of fact, I am not so happy because 
I haven’t got a modern kitchen. My kitchen is 
really old. 



Képleírás a nyelvvizsgákon és érettségin 

A képleírási feladat célja: 

A tanuló 

-  szókincsének 

- nyelvtani felkészültségének 

- nyelvhasználatának 

felmérése. 

 

 



Mikor kezdjünk el képeket leírni? 

Rögtön az első nyelvórákon, amikor már alapvető nyelvtani ismereteink 
megengedik: 

- igei-névszói állítmányú mondatok (pl. This is a pen. / This is nice. / This is 
the boy’s.) 

- have/has got sg 
- a ‘there be’ szerkezet 
aztán jönnek az igei állítmányok: 
- can do sg 
- folyamatos jelen idő (pl. She is working.) 
- egyszerű jelen idő (pl. She works.) 
Minél több nyelvtani és lexikális ismeretre teszünk szert, annál többet tudunk 

elmondani egy képről, de már egészen az elejétől lesznek olyan dolgok, 
amiket képesek leszünk elmesélni bármilyen képről. 

Használjuk szótárat bátran, és ha ismerjük a fonetikai jeleket, a szavak 
kiejtésével sem lesz soha problémánk. 

 
 
 



Tehát a legfontosabbak: 

• először is vegyük alaposan szemügyre a képet 

• legyünk összeszedettek 
- milyen képről van szó? 
- a kép mondanivalója 
- mondanivalónk megszerkesztése 
- véleményünk, saját mondandónk kifejezése 
- képleírás összefoglalása 

 



Végül, de nem utolsó sorban: az illető, a közönség, a 
hallgatók, akiknek elmeséljük a képet 

• mennyire részletesen érdekelheti hallgatóságunkat a 
kép? 

• figyeljük, nem vagyunk-e unalmasak, és ha igen, 
változtassunk stílusunkon, vagy mondanivalónkon 

• figyeljünk hallgatóságunk érdeklődésére, válaszoljunk 
kérdéseikre, esetleg bátorítsuk őket, hogy ők is 
elmondják gondolataikat 

Tartsuk szem előtt, hogy mind angolóráinkat, mind 
nyelvvizsgánkat, érettséginket feldobhatjuk egy jó 
képleírással. Így kellemes párbeszédeket alakíthatunk ki, 
illetve jobb érdemjegyet szerezhetünk  a vizsgán. 



Segédanyagunk: 

Tekintse meg 
könyvtárunkban a 
Csemegék között ‘Hasznos 
szavak és kifejezések 
gyűjteménye képek 
leírásához’ című 
anyagunkat. 


