
Szóbeli mintatételek emelt szint 

Vizsgáztatói példány 

1. tétel 

 

1. Pogovor (7. Szabadidő, művelődés, szórakozás) 

Šport v prostem času 

1. Ali se ukvarjate s športom? Zakaj? 

2. S katerim športom se ukvarjate? Kako pogosto? 

3. Zakaj je pomembno, da se ukvarjamo s športom? 

4. Katere športne panoge so zanimive za vas? Zakaj? 

 

2. Razprava (2. Ember és társadalom) 
 

Obleka kot izraz družbene pripadnosti 

 

Povejte svoje mnenje v zvezi z naslednjim pregovorom. Navedite nekaj argumentov za 

ali proti. 

 

Obleka ne naredi človeka. 

Vidiki za razpravo:  

- vloga obleke v vsakdanjiku posameznika; 

- vrednosti in negativne strani modne obleke; 

- vpliv obleke na človeške stike; 

 

Možni argumenti 

Za:  

- obleka sploh ni važna, pomembno je le, kako se človek obnaša v dani situaciji; 

- dragocene notranje lastnosti so bolj važne kot zunanjost; 

- ne smemo pripisati zunanjosti čezmerne vrednosti; 

- zunanjost je le formalnost. 

Proti: 

- v današnjem času igra moda posebno vlogo, zato je pomembno, da se oblačimo 

modno; 

- prvi vtis je velikokrat odvisen od tega, kako smo oblečeni; 

- pomanjkljivosti naše zunanjosti lahko prikrijemo s primerno obleko; 

- če smo lepo oblečeni, se bolje počutimo in lažje navežemo nove stike. 

 



 

3. Samostojna predstavitev teme (9. Tudomány és technika) 

S pomočjo slik ter podanih vidikov predstavite dano temo.  

 

Internet v sodobnem življenju 

 svetovni splet v sodobni družbi 

 prednosti interneta 

 negativne strani interneta (npr. zasvojenost) 

 pomen interneta v življenju sodobnega posameznika in v 

vašem življenju 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Možna vprašanja: 

1. Kaj pomeni internet za sodobnega človeka? Kako ga lahko uporabljamo?  

2. Katere so prednosti interneta? (bogat vir informacij, hiter pretok informacij, 

spoznavanje sveta v svoji sobi itd.) 

3. Naštejte nevarnosti interneta (lahek dostop do neustreznih informacij, „virtualni nožni 

odtis”, itd.) 

4. Kakšne so vaše osebne izkušnje v zvezi z internetom?  



 

2. tétel 

 

1. Pogovor (5. Munka világa) 

 

Možnosti dostopa do dela, modni poklici  

1. Kakšne možnosti imajo dijaki za študentsko delo na Madžarskem? 

2. Kaj mislite, ali je v redu, da študenti med študijem delajo?  

3. Kateri so v današnjem času modni poklici? 

3. Kateri poklic ste si izbrali Vi in zakaj? 

 

 

2. Razprava (10. Gazdaság)  

 

Poslovno življenje, potrošnja, reklame  

Povejte svoje mnenje v zvezi z naslednjo trditvijo. Navedite nekaj argumentov za ali proti. 

Dobra reklama spodbuja potrošnjo. 

 

Vidiki za razpravo:  

- vpliv reklam na prodajo;  

- negativne in pozitivne strani reklam; 

- So reklame vedno resnične? 

 

Možni argumenti 

Za:  

- oglaševanje lahko izdelku gradi določen imidž;  
- dobra reklama pospešuje hitro prodajo; 

- z oglaševanjem dobimo informacije o določenih produktih, tako se lažje odločimo za nakup; 

- reklame vzbujajo našo pozornost za določen produkt in tako vplivajo na potrošnjo. 

 

Proti:  
- oglaševanje negativno vpliva na potrošnike;  

- zaradi preveč reklam lahko prodaja nazaduje; 

- z oglaševanjem včasih dobimo o določenih produktih neprimerne informacije, ki nas zavajajo pri  

nakupu; 

- preveč reklam lahko odvrača našo pozornost od proizvoda. 

 



 

3. Samostojna predstavitev teme (3. Környezetünk) 

 

S pomočjo slik in podanih vidikov predstavite dano temo.  

 

 

Svet okoli nas 

 

 pomen narave in sveta okoli nas 

 primerjava preteklosti in sedanjosti 

 problemi današnjega časa 

 varovanje okolja in sveta okoli nas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Možna vprašanja:  

 

1. Kaj vam pomeni narava in svet okoli nas?  

2. Kaj je bilo včasih drugače? Kako je danes? 

3. Kaj je danes boljše in kaj slabše kot nekoč?  

4. Kateri so pereči problemi varstva okolja v današnjem času? Kako jih lahko rešujemo?  

5. Kako vi varujete svoje okolje?  

 

 


