Szóbeli vizsga a Kispesti Deák Ferenc Gimnáziumban
Általános alapelvek: A szóbeli meghallgatás ideje: kb. 10 perc felkészülési idő után 5-10 perc
beszélgetés
Elvárás: Összefüggő mondatokban történő beszéd a szöveghez/képhez kapcsolódó direkt
kérdések,illetve a szöveghez/képhez kapcsolódó, az életkornak megfelelő általános
műveltségi kérdések alapján.
Értékelési szempontok:
összefüggő beszéd max. 5 pont, szókincs max. 10 pont
műveltség, tájékozottság max. 15 pont
beszédtempó max. 5 pont
artikuláció max. 5 pont
kommunikáció max. 10 pont
A szóbelin elérhető maximális pontszám 50 pont

A teljesítendő szóbeli vizsgák:
MEGJELÖLT SZAK
Média

TELJESÍTENDŐ SZÓBELI VIZSGA
Média szak szóbelije

Nyelvi előkészítő haladó és újrakezdő

Idegen nyelvi szóbeli

Média és nyelvi előkészítő haladó

Média szak szóbelije és idegen nyelvi szóbeli

A szóbeli vizsga témája szakok szerint:
Média szak:
Kép és képhez kapcsolódó néhány kérdés alapján. A képen látottak ismertetése, válasz az
előre feltett kérésekre. Reagálás további két feltett kérdésre

Minta:
Írásban megadott kérdések:
Hol és mikor készülhetett az alábbi kép? Milyen a hangulata a képnek?

Szóban feltehető kérdések:
Képzeld el hogy te is ott állsz az esőben! Milyen érzések keverednek benned?
Hogy kerültél oda? Miért állsz az esőben?

Nyelvi előkészítő osztály (haladó és újrakezdő)
ANGOL NYELVI ELŐKÉSZÍTŐ OSZTÁLY
♦ Egyszerű, a szóbeli témaköröknél megadott témákhoz kapcsolódó szöveg hangos
felolvasása és a hozzákapcsolódó kérdések megválaszolása felkészülési idő
után (kb. 10 perc).
♦ Kötetlen beszélgetés angol nyelven, melynek során minimum az alábbi nyelvtani
ismeretek használata szükséges.
Nyelvtani ismeretek
Igeidők:
- egyszerű és folyamatos
(kijelentő-, kérdő-, - jelen idő tagadó alak)
- jövő idő (will, going to)
- múlt idő (szabályos és rendhagyó igék)
Birtoklás:
- have got
Segédigék:
- must/ don’t have to
- can/can’t
- mustn’t
- should/ shouldn’t
Felszólítás
Tiltás
- don’t
Létezés
- there is /are/ isn’t/ aren’t
- there was/ were/ wasn’t/ weren’t
- there will be/ won’t be
Névelők
Számok
Főnevek többes száma (néhány rendhagyó főnév többes száma)
Melléknév fokozás (közép- és felsőfokban; rendhagyó melléknevek)
Személyes névmás és ennek tárgy esete
Mutató névmás
Birtokos jelző (my, your, stb.)
Mennyiség kifejezése (some, any)
Elöljáró szavak
Idő, óra kifejezése
Témakörök
-

Minta feladat
The X-files

bemutatkozás, személyes adatok, család bemutatása
szabadidő, hobbi
lakás
napirend
tájékozódás, helymeghatározás
vásárlás
étkezés
öltözködés

The X-files has been a popular TV series since 1993. In 1997 a film based on the series came
out. The film is called The C-files: Fight for the future and was directed by Rob Bowman. In
the film FBI agents Fox Mulder (David Duchovny) and Dana Scully (Gillian Anderson) are
still trying to find evidence that aliens exists. At the beginning of the film a building is
bombed and the two agents nearly die. Later on, they discover that the bodies of some dead
aliens were buried in the basement of that building. Naturally, Mulder and Scully want to find
out more about these aliens.
So, they travel around the world and have a lot of dangerous, action-packed adventures. In the
end, they find the aliens’ spaceship in the North Pole.
Unfortunately, it flies away, so the mystery is not solved.
I found the film quite interesting and I especially liked Gillian Anderson’s acting. In general,
the plot is not very original or different from the TV series but it has got more action and the
special effects are great. All science fiction fans will enjoy it.

1. When did the film The X-files: Fight for the future come out?
2. What type of film is it? Which words in the text show this?
3. Who are the leading actors?
4. Who is the director?
5. Why do the main characters travel around the world?

NÉMET NYELVI ELŐKÉSZÍTŐ CSOPORT
♦ Egyszerű, a szóbeli témaköröknél megadott témákhoz kapcsolódó szöveg hangos
felolvasása és a hozzákapcsolódó kérdések megválaszolása felkészülési idő
után (kb. 10 perc).
♦ Kötetlen beszélgetés német nyelven, melynek során minimum az alábbi nyelvtani
ismeretek használata szükséges.
Nyelvtani ismeretek
Nyelvtani teszt

Igeragozás



- rendhagyó ragozású igék
- elváló és nem elváló igekötős igék
- időbeli segédigék
- módbeli segédigék
- múlt idő – Perfekt
- jövő idő
Szórend - kijelentő mondat
- kérdő mondat
eldöntendő kérdés

kérdőszavak
(wer was, wie, wo, warum, wann, wie viele, wie lange,
woher, wohin)
- felszólító mondat
- kötőszavak (und, oder, sondern, denn, aber, weil, dass)


Névelőragozás
- Alany-, tárgy- , birtokos és részes eset
Számok
Melléknév fokozás
(közép- és felsőfokban, rendhagyó melléknevek)
Személyes névmás tárgy- és részes esetben
Mutató névmás
Elöljáró szavak
- hová? és hol? kérdésre
- bei, mit, von, zu, aus









Idő, óra kifejezése

Témakörök
☺
☺
☺
☺
☺
☺
☺
☺

Bemutatkozás, személyes adatok, család bemutatása
Étkezési szokások
Szabadidő, hobbi
Lakás
Betegség, egészség
Napirend
Tájékozódás, helymeghatározás
Vásárlás

Minta feladat
Lies den Text laut vor und beantworte die Fragen!
Du hast 10 Minuten Zeit zur Vorbereitung.
(Olvasd fel hangosan a szöveget és válaszold meg a kérdéseket.
10 perc felkészülési időd van.)

Normalerweise hat jeder Mensch eine Wohnung, oder ein Haus, aber Linda
Damke nicht. Sie ist 27, Musikerin, und hat ein Segelboot. Das ist ihr Zuhause.
Andere Leute brauchen ein Haus oder eine Wohnung und einen Wagen, ich
nicht. Mein Segelboot bedeutet Freiheit. Im Sommer bin ich in Deutschland
oder in Frankreich, im Winter in Griechenland.” Lindas Leben ist spannend,
aber nicht sehr bequem. Die Kajüte hat wenig Platz. Es gibt ein Bett, einen
Tisch, ein paar Kisten, einen Mini- Kühlschrank und einen Gaskocher. Mehr
braucht sie nicht.

Was ist Linda Damke von Beruf und was ist ihre Wohnung?
Wie gefällt dir das Leben von Linda?

