
Szóbeli mintatételek középszint 
 

Vizsgázói példány 

 

1. tétel 

 

1. Társalgás 

 

 2. Szerepjáték 
 

 A barátjával/barátnőjével a nyáron szeretne a Balatonnál két hetet egy bérelt nyaralóban 

eltölteni. Az egyik napilapban a következő hirdetést találta:  
 

Balatonfüreden olcsó lakrészek bérelhetők egész nyáron.  

25 000 Ft / fő / hét. Étkezési, sportolási és szórakozási lehetőségek 

a közelben. Tel.: (0630) 752 0869 

 

Folytasson beszélgetést a hirdetővel (a vizsgáztatóval), és szerezzen pontos információt a 

következőkről: 

 milyen helyiségekből áll a lakrész, 

 milyen messze van a strand, 

 hány ágyasak a szobák, és mi található bennük, 

 adnak-e ágyneműt, 

 van-e főzési lehetőség, 

 adnak-e kedvezményt a második hétre? 

 

Végül foglalja le a szobát a nyár végére! Kezdje el a vizsgát! (Felkészülési idő nincs.) 

 

 

3. Önálló témakifejtés 

 

Vásárlási szokások  
 

Fejtse ki a témát a megadott szempontok segítségével!  

  (Valamennyi szempontra térjen ki, de a sorrend tetszőleges!) 

 

1. Hol intézi a család a bevásárlásait?  

2. Miért választották az adott üzletet/üzletközpontot? 

3. Megnézi, hogy mi mennyibe kerül?  

4. Mi a véleménye az akciósan hirdetett árukról?  

 

 
  



2. tétel 

 

1. Társalgás 

 

2. Szerepjáték 

 

A barátjával/barátnőjével a nyáron szeretne részt venni egy magyar nyelvtanfolyamon. Az 

egyik napilapban a következő hirdetést találta: 

 

Tökéletesítse nyelvtudását Debrecenben! 

 Beszédcentrikus audiovizuális oktatás a Magyar Nyári Egyete-

men. Anyanyelvi tanárok, kis létszámú csoportok biztosítják a 

hatékony tanulást sok szórakozással. 

A tanfolyam szállással és teljes ellátással napi 50 euróba kerül. 

Tel.: (0630) 752 0869 

 

 

Folytasson beszélgetést a hirdetővel (a vizsgáztatóval), és szerezzen pontos információt a 

következőkről: 

 mely időpontokban kezdődnek tanfolyamok, 

 hány naposak a tanfolyamok, 

 hány óra nyelvtanítást tartalmaz a program, 

 milyen létszámúak a csoportok, 

 tanszereket, tankönyvet biztosítanak-e a résztvevőknek, 

 hány ágyasak a szobák, és mi található bennük? 

  

Végül jelentkezzen a nyár közepén egy kéthetes tanfolyamra! 

Kezdje el a vizsgát! (Felkészülési idő nincs.) 

 

3. Önálló témakifejtés 
 

Szabadidő  
 

Fejtse ki az alábbi témát a megadott szempontok segítségével! (Valamennyi szempontra 

térjen ki, de a sorrend tetszőleges!) 
 

1. Mivel tölti a szabadidejét legszívesebben? 

2. Gyakran jár színházba, moziba, koncertekre? 

3. Sportol? Mi a véleménye a sportról?  

4. Melyik tevékenységet tenné ingyenessé? 
 

 


