
Román nyelv             A vizsgázó példánya 

Középszintű szóbeli mintafeladat  

 
 

Bemelegítő beszélgetés 

 

1. Társalgási feladat 

 

2. Szerepjáték 
  

 În excursie la Bucureşti 

 

Şcoala dumneavoastră organizează o excursie la Bucureşti. Daţi-i un telefon prietenei 

dumneavoastră şi întrebaţi-o dacă vrea să participe şi ea la această excursie. Dânsa n-a fost 

încă în capitala României. Convingeţi-o despre avantajele acestei călătorii, vorbindu-i 

despre programul interesant şi despre preţul convenabil. Prietena Dumneavoastră se bucură  

de invitație, deoarece  în anul acesta a reușit să economisească aproximativ 50 000 de 

forinți din creditul studențesc. Dialogul să conţină principalele informaţii:  

 

– durata excursiei;  

– când va  fi plecarea;  

– cu ce veţi  călători; 

– unde va fi cazarea;  

– şi, nu în ultimul rând, cât costă excursia. 

 

3. Önálló témakifejtés 

 

 La cinema 

 

Una dintre distracţiile dumneavoastră preferate este cinematograful.  

– Ce înseamnă pentru dumneavoastră cinematograful? 

– Când aţi fost ultima dată la cinema? 

– Ce film  aţi văzut? 

– Cum v-a plăcut? 

– Cunoaşteţi vreun film românesc? 

 

 

 

 



Román nyelv       Vizsgáztatói  példány 

 

Középszintű szóbeli mintafeladat  
 
 

Bemelegítő beszélgetés 

 

Tanári kérdések 

 

– Bună ziua! Bine-aţi venit! 

– Ce mai faceţi? 

– Cum vi se pare timpul? 

– Vă place acest anotimp? 

– De ce? 

 

1. Társalgási feladat 

 

Tanári kérdések 

 

– Când aţi început să învăţaţi limba română? De ce? 

– Vă place această limbă? 

– În familia dumneavoastră cine vorbeşte româneşte? 

– În afara şcolii, cu cine conversaţi în limba română? 

– Ce aţi citit până acum în limba română? 

 

2. Szerepjáték 

  

 În excursie la Bucureşti 

Şcoala dumneavoastră organizează o excursie la Bucureşti. Daţi-i un telefon prietenei 

dumneavoastră şi întrebaţi-o dacă vrea să participe şi ea la această excursie. Dânsa n-a fost 

încă în capitala României. Convingeţi-o despre avantajele acestei călătorii, vorbindu-i 

despre programul interesant şi despre preţul convenabil.  Prietena Dumneavoastră se 

bucură  de invitație, deoarece  în anul acesta a reușit să economisească aproximativ 50 000 

de forinți din creditul studențesc. 

 

Dialogul să conţină principalele informaţii:  

– durata excursiei;  

– când va  fi plecarea;  

– cu ce veţi  călători; 

– unde va fi cazarea;  

– şi, nu în ultimul rând, cât costă excursia. 

 

 

Tanári kérdések 

 

– Când va avae loc excursia? 

– Care sunt atracţiile, curiozităţile Bucureştiului? 

– Cu autobuzul sau cu trenul veţi călători? 

– Unde veţi fi cazaţi?(La hotel, în cămin studenţesc sau în camping etc.). 



3. Önálló témakifejtés 

 

 

 La cinema 

Una dintre distracţiile duneavoastră preferate este cinematograful.  

– Ce înseamnă pentru Dumneavoastră cinematograful? 

– Când aţi fost ultima dată la cinema? 

– Ce film  aţi văzut? 

– Cum v-a plăcut? 

– Cunoaşteţi vreun  film  românesc? 

 

    

Tanári kérdések 

 

– Ce credeţi, de ce merg oamenii la film? 

–Toată lumea poate să-şi permită o astfel de distracţie? 

– Ce fel de filme preferă tinerii? 

 

 

 

 

 

 
 


