A szóbeli vizsga három értékelt részből áll. A II. és III. feladatnál kb. 30 másodperce van a
feladatok végiggondolására.
A vizsga egy rövid bemelegítő beszélgetéssel kezdődik, amelynek az a célja, hogy megszokja
az idegen nyelvi környezetet. Ezt a részt még nem értékelik.
A tétellapokon minden utasítás az adott célnyelven van megfogalmazva.
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1. Tétel
I. Співбесіда
Поспілкуйтеся з екзаменатором на запропоновану ним тему!

II. Рольова гра
Розіграйте з екзаменатором діалог на запропоновану ситуацію!
На день народження вам подарували чоботи, які вам не подобаються. Зараз ви в
магазині, хочете поміняти чоботи. Ви розмовляєте з продавцем. Поясніть ситуацію та
спитайте, що вам можуть запропонувати. Виберіть собі чоботи.

Інформація для відповіді.

•
•
•
•

Чоботи можна поміняти, але гроші не віддадуть.
Немає чобіт ........... кольору.
Запропонуйте інший модний колір та фасон.
Запропонуйте поміняти чоботи на черевики або прийти на наступному тижні.
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1. tétel
III. Самостійний монолог на запропоновану тему
Висловіть свою думку на запропоновану тему на підставі наступного:

Ваша тема: Друзі.
•
•
•
•

Чи можна жити без друзів?
У вас багато друзів?
Яким ви вважаєте справжнього друга?
Чи ви здатні на все для своїх друзів?

Ezzel a feladattal vége a szóbeli vizsgának.
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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.
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.

I. Співбесіда
Поспілкуйтеся з екзаменатором на запропоновану ним тему!

II. Рольова гра
Розіграйте з екзаменатором діалог на запропоновану ситуацію!
На день народження вам подарували чоботи, які вам не подобаються. Зараз ви в
магазині, хочете поміняти чоботи. Ви розмовляєте з продавцем. Поясніть ситуацію та
спитайте, що вам можуть запропонувати.
Інформація для відповіді.
•
•
•
•

Чоботи можна поміняти, але гроші не віддадуть.
Немає чобіт ........... кольору.
Запропонуйте інший модний колір та фасон.
Запропонуйте поміняти чоботи на черевики або прийти на наступному тижні.

Можливі запитання та зауваження екзаменатора.
•
•
•
•
•
•
•
•

Чому вам не подобаються чоботи?
У вас є чек? Ви його зберегли?
Ні, гроші ми не повертаємо.
Чоботи можна поміняти на будь-який товар.
Що ви бажаєте придбати за ці гроші?
Що вам подобається?
Може виберете собі черевики?
А ці чорні чоботи вам подобаються?
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III. Самостійний монолог на запропоновану тему
Висловіть свою думку на запропоновану тему на підставі наступного:

Ваша тема: Друзі.
•
•
•
•
.

Чи можна жити без друзів?
У вас багато друзів?
Кого ви назвете справжнім другом?
Чи ви здатні на все для своїх друзів?

Питання для екзаменатора:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Чи можна жити без друзів?
У вас є друзі?
Хто вони? Ваші сусіди? Однокласники?
Скільки часу ви проводите разом?
Чим ви займаєтесь?
Чи допомагали вам колись в житті друзі?
Чи зраджували вас друзі?
Яким повинен бути справжній друг?
Чи можуть бути друзями хлопець та дівчина, або це вже кохання?

Ezzel a feladattal vége a szóbeli vizsgának.
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