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A VIZSGÁZÓ PÉLDÁNYA  

 

 

Het mondeling examen bestaat uit drie delen die elk worden beoordeeld. Bij opdrachten 2 en 3 heeft u 

een halve minuut de tijd om zich voor te bereiden. 

 

Het examen begint met een kort gesprekje om u de gelegenheid te geven om erin te komen. 

 

 

I. CONVERSTAIE 

Voer een gesprek met de examinator door zijn/haar vragen te beantwoorden. 

 

 

II. ROLLENSPEL 

Speel de onderstaande situatie met de examinator! U heeft een halve minuut de tijd om tussen de twee 

rollen te kiezen en om zich voor te bereiden. 

Op het Vörösmarty plein spreekt een Nederlandse toerist een voorbijganger aan en vraagt 

hem hoe hij naar de dierentuin kan komen. U kunt kiezen tussen de rol van de toerist en de 

rol van de voorbijganger. 

 

A) Als u de rol van de toerist heeft gekozen: stel vragen over de weg naar de dierentuin, de 

openingstijden van de dierentuin, de bezienswaardigheden in de buurt van de dierentuin enz. 

B) Als u de rol van de voorbijganger heeft gekozen: beantwoord de vragen van de toerist en stel 

vragen over waarom hij/zij Hongarije als vakantieland heeft gekozen. 

 

 

3. ZELFSTANDIGE TAALPRODUCTIE 

Spreek naar aanleiding van de foto en de bijbehorende vragen over Griep. 

 

Griep 

 

 Heeft u ooit griep gehad? 

 Hoe voelde u zich toen? 

 Bent u toen naar de dokter gegaan of heeft u zichzelf genezen met middelen uit de 

huisapotheek? 

 

 

  
 

 

Dit is het einde van het mondeling examen. 

1. tétel 1/1.    
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A VIZSGÁZTATÓ PÉLDÁNYA 

 

Het mondeling examen bestaat uit drie delen die elk worden beoordeeld. Bij opdrachten 2 en 3 heeft de 

kandidaat een halve minuut de tijd om zich voor te bereiden. 

 

Vragen om de kandidaat de gelegenheid te geven om erin te komen: 

(Dit gedeelde wordt niet beoordeeld.) 

 

1. Moest u lang wachten? 

2. Wat is de eerste vreemde taal die u geleerd heeft? Welke talen spreekt u nog meer? 

3. Wat bent u van plan te doen na het examen? 

 

Vanaf opdracht 1 (conversatie) wordt elk gedeelte beoordeeld. 

 

Ik ga u nu een aantal vragen stellen. Als u mij niet begrijpt, zal ik de vraag herhalen. Laten we beginnen. 

 

 

1. CONVERSTAIE 

Voer een gesprek met de kandidaat over Boodschappen doen door de onderstaande vragen te stellen: 

1. Wanneer en waar heeft u het laatst boodschappen gedaan?   

2. Waarom gaat u liever naar de buurtwinkel / de supermarkt / het winkelcentrum om 

boodschappen te doen? 

3. Betaalt u liever met kontant geld of met een betaalpas? Waarom (het ene of het andere)? 

4. Als de kandidaat de voorkeur aan kontant geld geeft: Heeft u geen betaalpas? Zou u een 

betaalpas willen hebben? Waarom? Waarom niet? 

5. Als de kandidaat de voorkeur aan betaalpas geeft: Wat vindt u van betaling met een betaalpas? 

 

 

2. ROLLENSPEL 

Speel de onderstaande situatie met de kandidaat! De kandidaat heeft een halve minuut de tijd om tussen 

de twee rollen te kiezen en om zich voor te bereiden. 

Op het Vörösmarty plein spreekt een Nederlandse toerist een voorbijganger aan en vraagt 

hem hoe hij naar de dierentuin kan komen. U kunt kiezen tussen de rol van de toerist en de 

rol van de voorbijganger. 

 

A) Als de kandidaat de rol van de toerist heeft gekozen, kan hij/zij de volgende vragen stellen: 

1. Hoe kan ik naar de dierentuin komen? 

2. Van hoe laat tot hoe laat is de dierentuin geopend? 

3. Wat voor andere bezienswaardigheden zijn er in de buurt van de dierentuin? 

 

B) Als de kandidaat de rol van de voorbijganger heeft gekozen, moet hij/zij de door de toerist 

gestelde vragen beantwoorden en kan hij/zij de onderstaande vragen stellen aan de toerist: 

1. Waarom heeft u Hongarije als vakantieland gekozen? 

2. Wat heeft u allemaal al in Hongarije gezien? 

3. Wat vindt u van Hongarije en de Hongaren? 
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A VIZSGÁZTATÓ PÉLDÁNYA 

 

III. ZELFSTANDIGE TAALPRODUCTIE 

Voer een gesprek met de kandidaat over het onderstaande onderwerp. Help de kandidaat om het 

onderwerp zo goed mogelijk zelfstandig te behandelen. 

De kandidaat heeft een halve minuut de tijd om zich voor te bereiden. 

 

 

GRIEP 

 

  
 

Vragen voor de examinator: (Vetgedrukte vragen staan ook op het exemplaar van de kandidaat.) 

 

 Heeft u ooit griep gehad? 

 Hoe voelde u zich toen? Wat voor symptomen heb je als je griep hebt? 

 Bent u toen naar de dokter gegaan of heeft u zichzelf genezen met middelen uit de 

huisapotheek? 

 Hoe lang duurt deze ziekte in het algemeen? 

 Wordt het feit dat deze ziekte besmettelijk is volgens u serieus genoeg genomen? 

 Vindt u het juist dat mensen met griep niet thuis blijven maar naar school of naar hun werk 

gaan? 

 

 

Dit is het einde van het mondeling examen.  


