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Középszintű szóbeli vizsga mintafeladat 

 

 

VIZSGÁZTATÓ PÉLDÁNYA 

 

A szóbeli vizsga három értékelt részből áll. A II. és III. feladatnál kb. 30 másodperce van a 

vizsgázónak a feladatok végiggondolására. 
A vizsga egy rövid bemelegítő beszélgetéssel kezdődik, amelynek az a célja, hogy a vizsgázó 

megszokja az idegen nyelvi környezetet. Ezt a részt még nem értékeljük. 

A tétellapokon minden utasítás az adott célnyelven van megfogalmazva. 

 

A társalgás résztől kezdve már mindegyik részt pontozzuk. 

 

Mintatétel 

 
Уводни разговор 

 

 - Где живите? 

 - Какве школе сте похађали? 

 - Шта су вам планови после матуре?  

 

Овај део се не вреднује. 

 

I.Разговор 

 

Folytasson a vizsgázóval a témát érintő társalgást! 

Разговарајте са камдидатом о датој теми. 

            

Téma: Куповина 

 

1. Какве начине куповине познајете? 

2. Да ли сте већ куповали онлајн? 

3. Колико је поуздана онлајн куповина? 

 

II. Ситуацијске игре 

 

Játssza el a vizsgázóval a következő szituációt! 

Одглумите са кандидатом наведену ситуацију. 

            

Egy külföldi turista megszólít egy járókelőt Budapesten a Deák téren, mert szeretne eljutni az 

állatkertbe. A vizsgázó választ a turista vagy az őt felvilágosító járókelő szerepe között. 

 

A) Ha a vizsgázó a turista, az elvárható vagy feltehető kérdések: 

    Могућа питања ако је кандидат туриста: 

  

1. Како могу доћи до Зоолошког врта? 

 2. Какво је радно време Зоолошког врта? 

 3. Какве споменике можемо наћи у близини Зоолошког врта? 
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B) Ha a vizsgázó a járókelő, válaszol a turista által feltett kérdésekre, majd újabb kérdéseket  

tesz fel a turistának: 

Могућа питања ако је кандидат пролазник и он одговара на питања туристе, па 

он поставља нова питања: 

  

 1. Зашто сте за циљ путовања бирали Мађарску? 

 2. Шта сте видели до сада? 

 3. Како вам се допада Мађарска? Шта је ваше мишљење о Мађарима? 

 

 

III.Самостално излагање теме 

 

Folytasson beszélgetést a vizsgázóval a megadott témáról a képek segítségével! Segítse a 

vizsgázót abban, hogy önállóan fejtse ki gondolatait!  

Разговарајте са кандидатом о датој теми помоћу слика. Пружите помоћ кандидату да 

самостално изложи своје мисли. 

 

 

Шта је пријатељство? 

 

 

 

 Имате ли пријатеља/пријатељицу још из детињства?  

 Када и како сте се упознали? 

 Шта значи за вас пријатељство? 

 Mожете ли се ослонити на пријатеља/пријатељицу? 

 

 

    
 

 

 

A vizsgáztató által feltehető segítő kérdések: 

 

1. Постоји ли савршено пријатељство? 

2. Шта је разлика између пријатеља, колеге и познаника? 

3. Постоји ли пријатељство између девојке и дечака? 

4. Шта је ваше мишљење о изреци „Лако је у добром бити добар”? 
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Középszintű szóbeli vizsga mintafeladat 

 

 

A szóbeli vizsga három értékelt részből áll. A II. és III. feladatnál kb. 30 másodperce van a 

feladatok végiggondolására. 
A vizsga egy rövid bemelegítő beszélgetéssel kezdődik, amelynek az a célja, hogy megszokja 

az idegen nyelvi környezetet. Ezt a részt még nem értékelik. 

 

 

 MINTA TÉTEL     

 

VIZSGÁZÓ PÉLDÁNYA 

 

 

I.Разговор 

 

Разговарајте са испитивачем о датој теми. 

 

 

 

II. Ситуацијске игре 

 

Одглумите са испитивачем наведену ситуацију. 

 

            

У Будимпешти, на тргу Деак један туристa зауставља пролазника, јер жели доћи до 

Зоолошког врта. Бирајте  шта желите бити, туристa или пролазник! 

 

A) Ако сте туристa, поставите 3-4 питања о томе како бисте могли доћи до Зоолошког  

врта. Од колико до колико часова је отворен? Шта бисте могли погледати још у 

близини Зоолошког врта? 

 

B) Ако сте пролазник, одговорите на постављена питања и питајте га зашто је изабрао 

баш Мађарску?  

 

  

1. tétel    1/2. oldal 
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 III.Самостално излагање теме 

 

 

Разговарајте са испитивачем о датој теми помоћу слика.  

 

 

 

Шта је пријатељство? 

 

 

 Имате ли пријатеља/пријатељицу још из детињства?  

 Када и како сте се упознали? 

 Шта значи за вас пријатељство? 

 Mожете ли се ослонити на пријатеља/пријатељицу? 

 

 

    
 

1. tétel    2/2. oldal 


