MINTATÉTEL
ΤΟ ΑΝΤΙΤΥΠΟ ΤΟΥ ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟΥ / ΤΗΣ ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΗΣ
1. Tétel
Οι προφορικές εξετάσεις αποτελούνται από τρία αξιολογούμενα μέρη. Στα θέματα Β’ και Γ’ ο
εξεταζόμενος / η εξεταζόμενη έχει 30 δευτερόλεπτα να σκέφτεται τα θέματα.
Οι εξετάσεις ξεκινάνε με μια σύντομη συνομιλία προθέρμανσης, με σκοπό να συνηθίσει ο
εξεταζόμενος / η εξεταζόμενη το ξενόγλωσσο περιβάλλον. Αυτό το μέρος ακόμα δεν
αξιολογείται.
Κάθε οδηγία σε όλες τις σελίδες είναι τυπωμένη στη συγκεκριμένη γλώσσα διδασκαλίας.

I. Συζήτηση
Να κάνετε συζήτηση με τον εξεταστή για το θέμα που προτείνει.
II. Παιχνίδι ρόλων
Να κάνετε συζήτηση με τον εξεταστή για το παρακάτω θέμα.
Ένας ξένος τουρίστας σταματάει έναν περαστικό στην πλατεία Vörösmarty, γιατί
θέλει να πάει στο Ζωολογικό Κήπο. Επιλέξτε έναν ρόλο που θέλετε να παίξετε: τον
ρόλο του τουρίστα ή του περαστικού που του δίνει οδηγίες.
A) Αν επιλέγετε να είστε ο τουρίστας, να κάνετε 3-4 ερωτήσεις σχετικά με το πώς να πάτε
εκεί, πότε είναι ανοιχτός ο Ζωολογικός Κήπος, τι άλλα αξιοθέατα έχει γύρω του κτλ.
B) Αν επιλέγετε να είστε ο περαστικός, πρώτα πρέπει να απαντήσετε στις ερωτήσεις του
τουρίστα, μετά ρωτήστε τον για τον σκοπό του ταξιδιού του, γιατί διάλεξε την Ουγγαρία ως
προορισμό του, ποια αξιοθέατα έχει δει και ποια είναι η γνώμη του για τους Ούγγρους.
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III. Ανάπτυξη άποψης
Μιλήστε ελεύθερα για το παρακάτω θέμα με βάση τις εικόνες και τις βοηθητικές ερωτήσεις.

Θέμα: Φιλία




Τι σημαίνει για σας η φιλία;
Έχετε κάποιο παλιό, παιδικό φίλο; Πού και πώς γνωριστήκατε;
Πάντα μπορείτε να βασίζεστε στους φίλους σας;
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ΤΟ ΑΝΤΙΤΥΠΟ ΤΟΥ ΕΞΕΤΑΣΤΗ
1. Tétel
Οι προφορικές εξετάσεις αποτελούνται από τρία αξιολογούμενα μέρη. Στα θέματα Β’ και Γ’ ο
εξεταζόμενος / η εξεταζόμενη έχει 30 δευτερόλεπτα να σκέφτεται τα θέματα.
Οι εξετάσεις ξεκινάνε με μια σύντομη συνομιλία προθέρμανσης, με σκοπό να συνηθίσει ο
εξεταζόμενος / η εξεταζόμενη το ξενόγλωσσο περιβάλλον. Αυτό το μέρος ακόμα δεν
αξιολογείται.
Κάθε οδηγία σε όλες τις σελίδες είναι τυπωμένη στη συγκεκριμένη γλώσσα διδασκαλίας.

1.
2.
3.
4.

Κοιμηθήκατε καλά τη νύχτα;
Τι φάγατε σήμερα για πρωινό;
Είχε πολλή κίνηση το πρωί στο δρόμο που ήρθατε;
Χτες είδατε τηλεόραση για ξεκούραση;

Ι. Συζήτηση
Να κάνετε συζήτηση με τον εξεταστή για το θέμα που προτείνει.
ΙΙ. Παιχνίδι ρόλων
Να κάνετε συζήτηση με τον εξεταστή για το παρακάτω θέμα.
Ένας ξένος τουρίστας σταματάει έναν περαστικό στην πλατεία Vörösmarty, γιατί θέλει
να πάει στο Ζωολογικό Κήπο. Επιλέξτε έναν ρόλο που θέλετε να παίξετε: τον ρόλο του
τουρίστα ή του περαστικού που του δίνει οδηγίες.
A) Αν ο εξεταστής είναι ο τουρίστας, τότε οι ερωτήσεις μπορούν να είναι οι παρακάτω:
1. Πώς να φτάσω στο Ζωολογικό Κήπο;
2. Πότε είναι ανοιχτός ο Ζωολογικός Κήπος;
3. Ποια άλλα αξιοθέατα υπάρχουν κοντά του;
B) Αν ο εξεταστής είναι ο περαστικός, απαντάει στις ερωτήσεις του τουρίστα και μετά του κάνει
ερωτήσεις.
1. Γιατί διαλέξατε την Ουγγαρία ως προορισμό;
2. Ποια αξιοθέατα έχετε δει;
3. Ποιες είναι οι εντυπώσεις από τη χώρα και τους Ούγγρους;
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ΙΙΙ. Ανάπτυξη άποψης
Να κάνετε συζήτηση με τον εξεταζόμενο για το παρακάτω θέμα με βάση τις εικόνες. Βοηθήστε
τον εξεταζόμενο στην ελεύθερη ανάπτυξη της γνώμης του / της.

Θέμα: Φιλία




Τι σημαίνει για σας η φιλία;
Έχετε κάποιο παλιό, παιδικό φίλο; Πού και πώς γνωριστήκατε;
Πάντα μπορείτε να βασίζεστε στους φίλους σας;

Απόψεις:
• εκπροσώπηση των ανθρώπινων σχέσεων
• τα κριτήρια της φιλίας
• οργάνωση προγραμμάτων
Βοηθητικές ερωτήσεις του εξεταστή:






Υπάρχει τέλεια φιλία;
Ποια είναι η διαφορά μεταξύ φίλου, συναδέλφου και γνωστού;
Υπάρχει φιλία ανάμεσα σε αγόρι και κορίτσι;
Είναι αλήθεια ότι η φιλία είναι θέμα χρόνου, χρημάτων και ενέργειας;
Ποια είνια η γνώμη σου για την παροιμία: «Οι καλοί φίλοι στα δύσκολα φαίνονται»;

Ezzel a feladattal befejeződött a szóbeli vizsga.
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