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

1/2. oldal

1. Tétel
I. Співбесіда
Поспілкуйтеся з єкзаменатором на запропоновану ним тему!

ІІ. Дискусія
Подискутуйте з екзаменатором про наступне провокативне твердження! У вашому
розпорядженні 30 секунд на oбміркування того, чи ви будете наводити аргументи «за»
чи «проти»!

Найважливіше в житті людини – це гроші
Це Ваша тема, про яку Ви будете говорити з екзаменатором. Висловіть свою думку за
чи проти цього твердження. Ваш екзаменатор іноді буде висловлювати протилежну
думку. Наведіть контраргументи.

❖
❖
❖
❖

Роль грошей в економиці
Роль грошей в житті людини
Як треба розуміти прислівʼя «Біда з грішми – біда без грошей»?
Як треба поводитися з грошима, щоб жити не від зарплати до
зарплати?
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IІІ. Самостійний монолог на запропоновану тему
Висловіть свою думку на запропоновану тему на підставі наступного:

Народні танці
❖ Чи ви любите і знаєте народну музику та народні танці?
❖ Які українські народні танці ви знаєте? Які вмієте танцювати?
❖ Розкажіть про найпопулярніші та найвідоміші угорські та українські
народні танці.
❖ Ваши друзі танцюють якісь народні танці?

Ezzel a feladattal vége a szóbeli vizsgának.
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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.
-

Доброго ранку! Доброго дня! Сідайте, будь ласка.
Ви довго чекали?
.....
Де Ви вивчали українську мову?
......
Якими мовами Ви ще говорите?
.....
Що Ви будете робити після іспиту?/Ви щось їли перед іспитом?
.....
Давайте розпочнемо іспит. Якщо Ви не зрозумієте питання, я можу його
повторити один раз.

A társalgás résztől kezdve már mindegyik részt pontozzuk.
I. Співбесіда
Поспілкуйтеся з єкзаменатором на запропоновану ним тему!

Історія є вчителькою народів

Питання для екзаменатора:
1. Чи можна вчитися на помилках історії?
2. Чи можна зробити будь-які висновки після того, як відбулися трагічні історичні
події? Як це ‒ на вашу думку ‒ було в минулому? А зараз?
3. Що ви думаєте про те, що деякі історичні події минулого впливають на думки та
поведінку людей до наших днів: викликають ненависть або недовір’я до інших
народів?
4. Чи ви чули щось про фальсіфікацію історичного минулого? Чи знаєте про те, що
нібито у середньовіччі «не було» 300 років?
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ІІ. Дискусія
Подискутуйте з екзаменатором про наступне провокативне твердження! У вашому
розпорядженні 30 секунд на oбміркування того, чи ви будете наводити аргументи «за»
чи «проти»!

Найважливіше в житті людини – це гроші
Це Ваша тема, про яку Ви будете говорити з екзаменатором. Висловіть свою думку за
чи проти цього твердження. Ваш екзаменатор іноді буде висловлювати протилежну
думку. Наведіть контраргументи.

❖
❖
❖
❖

Роль грошей в економиці
Роль грошей в житті людини
Як треба розуміти прислівʼя «Біда з грішми – біда без грошей»?
Як треба поводитися з грошима, щоб жити не від зарплати до
зарплати?

За:

Проти:

•

За гроші можна купити, наприклад, •
великий будинок де завгодно, після
чого у людини вже ніколи не буде
екзістенциальних проблем.

Це так, дім купити можна. Ти можеш
бути багатим, але щастя і радість,
здоров’я та гармонію душі за гроші
придбати не можна.

•

За гроші можна купити все що •
завгодно: машину, дорогий одяг,
дорогоцінності і навіть людей.

Якщо хтось купує людей за гроші, він
їх принижає. Справжнього друга,
вірного товариша за гроші не купиш.

Гроші забезпечують незалежність від •
будь-чого та будь-кого.

Багатим треба бути душевно, а не
матеріально. А за гроші це не купиш.

•

Є такі люди, які купують фальшиві
документи:
дипломи,
права,
докторські
дисертації.
Це
є
порушенням законів і призводить до
інтенсивного поширення корупції.

.
•
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IІІ. Самостійний монолог на запропоновану тему
Висловіть свою думку на запропоновану тему на підставі наступного:

Народні танці
❖ Чи ви любите і знаєте народну музику та народні танці?
❖ Які українські народні танці ви знаєте? Які вмієте танцювати?
❖ Розкажіть про найпопулярніші та найвідоміші угорські та українські
народні танці.
❖ Ваши друзі танцюють якісь народні танці?

Питання для екзаменатора:
1. Коли в Угорщині та Україні танцюють народні танці?
2. Чи популярні будь-які іноземні народні танці в Угорщині (грецькі, ірландські у
зв’язку з виступом Майкла Флетлі)?
3. Чи ви слухаєте вдома народну музику? Чи ходите на концерти народної музики
та танців?
4. Яке значення мають народні танці та пісні в житті нації?
Ezzel a feladattal vége a szóbeli vizsgának.
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