
Tanárszakosok Orosz nyelvi vizsgájának követelményei 
 
A vizsga cé lja annak éllénő rzé sé, élé rté k-é a hallgatő k a ké pzé s harmadik szémésztéré nék 
vé gé ré kitű ző tt A2 kiménéti szintét.  
  
A vizsga sőra n a nyélvtani isméréték méllétt a né gy kőmműnikatí v ké szsé g (bészé dké szsé g, 
í ra ské szsé g, őlvasőtt é s hallőtt sző végé rté s) éllénő rzé sé tő rté nik még. A vizsga tématika ja Az 
őrősz bészé dké szsé g féjlészté sé 1-3, az Orősz sző végőlvasa s é s sző végalkőta s 1-3, illétvé az 
Orősz nyélvtani gyakőrlatők 1-3. kűrzűsők anyaga n alapűl.  
  
A vizsga í ra sbéli é s sző béli vizsgaré szbő l a ll, amélyék az ala bbi mő dőn é pű lnék fél:  
  
Írásbeli vizsgarész:  

1. nyélvtani tészt (45 pérc)  
2. őlvasőtt sző végé rté s (25 pérc)  
3. hallőtt sző végé rté s  (20 pérc)  
4. í ra ské szsé g (30 pérc)  

  
Az őlvasőtt é s hallőtt sző végé rté s éllénő rzé sé sőra n a hallgatő k 2-2 féladatőt kapnak.   
Az í ra ské szsé g mé ré sé t cé lző  vizsgaré sz kérété n bélű l őrősz nyélvű  prőblé mafélvété s alapja n 
kéll é-mailt főgalmazni. Ehhéz a vizsgaré szhéz haszna lhatő  magyar-őrősz sző ta r.  
  
Szóbeli vizsgarész:  

1. Ira nyí tőtt bészé lgété s, vé lémé nykiféjté s a mégadőtt té makő rő k alapja n (5-8 pérc)   
2. O na llő  té makiféjté s vizűa lis stiműlűs alapja n (5-8 pérc)  

  
  
  
A szóbeli vizsga leírása   
 
1. Béműtatkőza s, kő tétlén bészé lgété s, ra hangőlő da s (3-5 pérc)   
E vizsgaré sznék az a fűnkciő ja, hőgy a vizsga ző  félőldő djőn, ra hangőlő djőn a vizsgaszitűa ciő ra, 

illétvé a ké rdéző  infőrma ciő kat szérézzén a vizsga főlytata sa hőz.   
 
2. A vizsga ztatő  kézdémé nyézi a bészé lgété st a hallgatő  a ltal hű zőtt té ma alapja n. A féladat 

ném té télfélmőnda s! Ném a tfőgő an kéll kiféjténi a méllé kélt té makő rő k kő zű l égyét, 
haném a té ma 

mégkő zélí té sé t a vizsga ztatő  ké rdé séi hata rőzza k még.   
 
3. O na llő  té makiféjté s ké pmőnta zs (4-5 ké p) alapja n (5-8 pérc)   
A ké panyagőt a vizsga ztatő  adja, szű ksé g ésété n ké rdé ssél ségí ti a vizsga ző t. A féladat ném 

ké pléí ra s!   
A féladat tő bbék kő zt arra kí va ncsi, hőgy a vizsga ző  milyén sző kinccsél réndélkézik az adőtt 

té ma ban,  milyén ré szlétéssé ggél tűdja azt kiféjténi a ké pi stiműlűs alapja n. (A ké pék 
viszgaalkalmanké nt  va ltőznak.)   

A vizsga n félké szű lé si idő  nincs, égyszérré égy hallgatő  vizsga zik. A vizsga n ké t őktatő  van 
jélén: az égyik ké rdéz, ira nyí t, a ma sik az ala bb mégadőtt szémpőntők szérint é rté kél (a 
szérépék cséré lő dhétnék). Az égyés féléléték űta n a vizsga ztatő k rő vidén mégvitatja k az 
é rté kélé st, é s méghata rőzza k a vé glégés pőntsza mőkat. Min. 60% szű ksé gés az élé gsé gés 
élé ré sé héz.   

 



Tematika: 
 
1. Имидж и мода. Как Вы одеваетесь летом, зимои ; когда Вы идете на концерт, в театр? 
Покупка одежды и обуви.  
  
2. Продукты питания. Магазин, рынок, гипермаркет: где и как Вы делаете покупки?  
  
3. Квартира, дом (описание квартиры, дома; мебель). Деревня, город, столица: где Вы 
хотели бы жить?  
  
4. Ведение домашнего хозяи ства. Генеральная уборка. Какоé оптимальное 
распределение домашних дел в семье?  
  
5. Учеба в университете (поступление в вуз; бакалавриат, магистратура; лекции, 
занятия, расписание, режим дня; подготовка к экзаменам). Чем отличается 
университет от гимназии?  
  
6. Внешность и характер человека (описание внешности и характера). Какими 
качествами Вы хотели бы обладать? Какие черты характера Вам нравится в людях? 
Способен ли изменить человек свои  характер?  
  
7. Семья (члены семьи, родственники, воспитание детеи , семеи ные конфликты, 
идеальная семья)   
  
8. Досуг. Любимое хобби (чтение, слушание музыки, компьютер, телевизор, и т.д.); 
развлечение: (кино, театр, музеи , и т.д.)   
 
Az é rté kélé s szémpőntjai é s az élé rhétő  pőntsza mők:   

1. Nyélvhélyéssé g (alak- é s mőndattan) 0–5 pőnt   
2. Sző bélisé g (kiéjté s é s gő rdű lé kénysé g, a bészé d főlyamatőssa ga) 0–5 pőnt   
3. Sző kincs (térjédélmé é s haszna lata nak va ltőzatőssa ga) 0–5 pőnt   
4. Stí lűs (a bészé dhélyzéthéz igaződő  nyélvhaszna lat) 0–5 pőnt   
5. Kőmműnikatí v haté kőnysa g (a hélyzétnék mégfélélő  féladatmégőlda s 0–5 pőnt  

  
  
A vizsga é rté kélé sé az égyés vizsgaré szék ő sszésí tétt érédmé nyé alapja n tő rté nik ő tfőkőzatű  
ska la alapja n.  
  

100%-90% – jélés  
89%-80% – jő   
79%-70% К kő zépés  
69%-60% – élé gsé gés  
59% – élé gtélén  

  
Elégtelen vizsga esetén az összes vizsgarész ismétlése szükséges.  

 


