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

vizsgázónak a feladatok végig gondolására. 
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 VIZSGÁZÓ PÉLDÁNYA 

1. Tétel 

 
 

I. Свободен разговор  
Разговаряйте с учителя за темата, за която Ви задава въпроси. 

   

II. Дискусия  

Обсъждайте следното твърдение с учителя, като дадете своите аргументи про и 

контра (за и против). 

 

 

Всичко се купува с пари. 

 

 важни ли са парите 

 какво се купува с пари 

 какво не се купува с пари 

 

 

III. Самостоятелен монолог на тема  

Говорете и изразете мнението си за следната тема. Може да се възползвате от 

помощните въпроси и картини.  

  

 

Пътуване  

 

 Вие често ли пътувате? За къде? 

 С каква цел може да се пътува? 

 Какви превозни средства се ползват при пътуване? 

 

 

 

 
 

Ezzel a feladattal befejeződött a szóbeli vizsga. 
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A VIZSGÁZTATÓ PÉLDÁNYA 

1.Tétel 

 

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

vizsgázónak a feladatok végiggondolására. 

 

Bevezető kérdések, amelyek arra szolgálnak, hogy a vizsgázó megszokja az idegen nyelvi 

környezetet. Ezt a részt még nem értékeljük. 

 

Въвеждащи въпроси 

1. Откъде знаете български език? 

2. Ходил ли сте в България? 

3. Как и с какво пътувахте за изпита днес? Имаше ли задръстване? 

4. Как се готвихте вчера за изпита? Учихте или почивахте? Защо? 

 

A társalgás résztől kezdve már mindegyik részt pontozzuk. 

 

 

I. Свободен разговор 

 

Разговаряйте с ученика за следната тема. 

 

 

Еврозона и обмяна на пари 

 

 

 

1. Каква е валутата в Унгария и в България? 

2. Кои държави са в еврозоната?  

3. Какви са предимствата на еврозоната? 

4. Каксе обменят пари в България? Как в Унгария? Как в държави където сте 

пътували? 
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A VIZSGÁZTATÓ PÉLDÁNYA 

 

II. Дискусия 

   

Обсъждайте следното твърдение с учителя, като дадете своите аргументи про и 

контра (за и против). 

 

  

 

Всичко се купува с пари. 

Насоки за учителя 

  важни ли са парите 

 какво се купува с пари 

 какво не се купува с пари 

 

 

За 

 

 

Против 

 

 С пари можеш да имаш къщи или 

апартаменти в най-привлекателните 

райони на света. Нямаш никакви 

битови проблеми. 

 С пари не можеш да купиш обичта на 

хората. Дори да имаш луксозни 

жилища, не значи, че имаш и спокоен 

живот, че съвестта ти е чиста. 

 С пари можеш да имаш луксозни 

автомобили и да посещаваш скъпи 

заведения и курорти. С пари се 

купуват и много хора. 

 Само с пари не можеш да спечелиш 

приятели. Да купиш един човек, не 

означава, че той ти е станал приятел. 

Да го купиш, означава да го унижиш. 

 Парите те правят независим, дават ти 

самочувствие и не се влияеш от 

чужди изисквания. С парите можеш 

да управляваш не само една 

компания, а и да задаваш модели на 

подражание. 

 Парите не могат да те направят 

щастлив, ако не си и духовно богат. А 

духовното богатство се добива чрез 

общуване с хората, в сърдечните 

срещи с тях, а не чрез налагането на 

своя начин на мислене. 
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A VIZSGÁZTATÓ PÉLDÁNYA 

 

III. Самостоятелен монолог на тема  

 

Говорете и изразете мнението си за следната тема. Може да се възползвате от 

помощните въпроси и картини.  

  

 

 

 

Пътуване  

 

 Вие често ли пътувате? За къде? 

 С каква цел може да се пътува? 

 Какви превозни средства се ползват при пътуване? 

 

 

 

 

 
 

Насоки за учителя 

 

 цел на пътуване 

 представяне на превозни средства 

 организация на програми при пътуване 

 

Помощни въпроси  

 

 За Вас пътуването е удоволствие или задължение? 

 Имате ли време да пътувате? За къде пътувате най-често?  

 Имате възможност да пътувате за където искате. Кое място бихте избрали? 

Защо? 

 Има ли нужда от много пари за пътуване? 

 Как е по-удобно да се пътува в един голям град – с кола или с градски 

транспорт? 

 По-лесно ли се пътува из света благодарение на евтините авиокомпании? 

 

 

Ezzel a feladattal befejeződött a szóbeli vizsga. 


