
Szóbeli mintatételek középszint 
 

Vizsgáztatói példány 
 

1. tétel 
 

1. Társalgás (3. Környezetünk) 
 

Beszélgessünk az Ön lakókörnyezetéről!  
 

1. Hol lakik?  

2. Mutassa be a lakását, a szobáját! 

3. Szeret ott lakni? Miért? 
 

Ha szükséges, további kérdésekkel segíthetjük az interakciót:  

(Milyen házban laknak? Hány család él ott? Milyen közlekedési lehetőségei vannak?) 

 

2. Szerepjáték (8. Utazás, turizmus) 
 

Nyaralás a Balatonnál 
 

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.) 
 

Mint hirdető, adja meg a kért információkat, és tegyen fel legalább három kiegészítő kér-

dést!  
 

Információk: 

 vannak két- és háromágyas szobák; a szobákhoz erkély, zuhanyzófülke és 3 személyre 

berendezett főzősarok tartozik; a szobában van televízió, hűtőszekrény, polcos és akasztós 

szekrény, egy asztal és négy szék; 

 a fizetős strand másfél, a szabadstrand két kilométerre van, de félóránként jár az autóbusz; 

 ágyneműt és törülközőt adnak, és hetente cserélnek; a letét személyenként 1000 Ft; 

 a főzősarokhoz tűzhelylap és mikrohullámú sütő tartozik; 

 ha nem kérnek új ágyneműt, a második hét 15 ezer forintba kerül. 

 



 

Kiegészítő kérdések: 

 Hány óra körül érkeznek? 

 Igényelnek-e útvonaltérképet, buszmenetrendet? 

 Érdekelnék-e szervezett hajókirándulások? 

 

 

 

3. Önálló témakifejtés (10. Gazdaság) 

 

 

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?  

 

 

 

 

  
 

 

 

A vizsgáztató kiegészítő kérdései :  

 

Hol vásárolt utoljára?  

Mit vásárolt? 

Vásárolt már felesleges dolgokat? 

A reklámozott, akciós árut mikor érdemes megvenni? 

 

 

  



2. tétel 

 

 

1. Társalgás (6. Életmód) 

 

Beszélgessünk az Ön étkezési szokásairól! 

 

1. Hol szokott ebédelni, vacsorázni? 

2. Szokott-e étterembe járni? 

3. Mi jellemző az egészséges táplálkozásra? 

És az Önére? 

4. Érdemes-e otthon főzni? 

 

 

További kérdések az interakció fenntartására: 

 Szokott reggelizni?  

 Mi a kedvenc étele?  

 Állítson össze egy egészséges menüt! 

 Mikor járt utoljára étteremben? 

 

 

2. Szerepjáték (4. Az iskola) 

 

Nyelvtanulás 

 

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.) 

 



Mint hirdető, adja meg a kért információkat, és tegyen fel minimum három kiegészítő 

kérdést!  

Információk: 

 a tanfolyamok június 15-étől hétfőnként kezdődnek; egy- és kéthetes tanfolyamok 

indulnak; 

 heti 27 nyelvóra van a programban (szerda délután kirándulást szerveznek); 

 egy csoportban legfeljebb 12 hallgató van, de kívánságra indítanak ötfős csoportokat is; 

tanszereket, könyvet biztosítanak; 

 vannak két- és háromágyas szobák; a szobákhoz erkély, zuhanyzófülke tartozik; a 

szobában van televízió, hűtőszekrény, polcos és akasztós szekrény, egy asztal és négy 

szék; 

 szerdánként a hortobágyi vagy a nyírségi kirándulást választhatják a hallgatók; a kéthetes 

csoportok 75 EUR részvételi díjért kétnapos balatoni kiránduláson vehetnek részt. 

 

Kiegészítő kérdések: 

 Utcai vagy udvari szobát kérnek? 

 Vannak-e különleges étkezési szokásaik (vegetáriánus, vallásos étrend)? 

 Melyik országból érkeztek, mi az anyanyelvük? 

 

 

3. Önálló témakifejtés (7. Szabadidő, művelődés, szórakozás) 

 

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? 
 

 
 

A vizsgáztató kiegészítő kérdései:  
 

1. Szeret sportversenyekre járni?  

2. TV-t szokott nézni? Van kedvenc műsora? 

3. Szeret olvasni?  

4. Milyen témák érdeklik? 

 


