
 
ITK NYELVVIZSGA TÉMAKÖRÖK 

ALAPFOK 

1. TALÁLKOZÁS (bemutatkozás, üdvözlés, búcsú)  

2. CSALÁD (a vizsgázó személyi adatai és családja)  

3. LAKÓHELY (a vizsgázó lakcíme, lakásának és környékének rövid bemutatása)  

4. MUNKA (a vizsgázó foglalkozása, munkája és munkaköre)  

5. TANULÁS (nyelvtanulás, az iskola, tantárgyak, tanárok bemutatása)  

6. UTAZÁS VÁROSI TÖMEGKÖZLEKEDÉSI ESZKÖZÖKÖN (villamoson, autóbuszon, metrón; jegyváltás, 
jegykezelés, járm vek indulása, érkezése, útvonala)

  

7. UTAZÁS TAXIVAL (taxirendelés, cím közlése, fizetés)  

8. UTAZÁS AUTÓN (parkolás, benzinvásárlás, autójavítás)  

9. UTAZÁS VONATTAL, REPÜL GÉPEN, TÁVOLSÁGI BUSSZAL (állomás, pályaudvar, jegyváltás, indulás, 
útvonal, érkezés, jegykezelés)  

10. KÜLFÖLDI UTAZÁS (utazási iroda, útlevél-  és vámvizsgálat, pénzváltás)  

11. POSTA (levél-  és táviratfeladás)  

12. TELEFON (felvilágosítás a telefon használatáról, telefonálás)  

13. SZÁLLODA (fizet vendég-szolgálat, kemping szállásrendelés, megérkezés, adatlap kitöltése, szolgáltatások 
igénybevétele, távozás)  

14. ÉTTEREM (helyfoglalás, rendelés, fontosabb ételek, italok, fizetés)  

15. VENDÉGSÉG (vendégek fogadása, bemutatás, kínálás, vendégségben udvarias viselkedés)  

16. BEVÁSÁRLÁS (vásárlás áruházban, üzletekben, a legfontosabb élelmiszerek, öltözködési és háztartási cikkek 
nevei)  

17. MOZIBAN, SZÍNHÁZBAN (m sor, jegyrendelés, jegyváltás)

  

18. ORVOSNÁL (közérzet, gyakoribb betegségek)  

19. SPORT (milyen sportág érdekli, m ilyen sportot z)

  

20. I D , I D JÁRÁS

 

(napi id járás, évszakok)

  

KÖZÉPFOK 

1. ÉN ÉS A CSALÁDOM  

 

bemutatkozás  

 

személyes információk  

 

a család, barátok, rokonok bemutatása  

 

saját maga és családtagjai foglalkozása. ezzel kapcsolatos tervek, elképzelések  

 

harmadik szem ély küls m egjelenésének, bels tulajdonságainak, szokásainak leírása

   

családi ünnepek, családi tradíciók  

2 . AZ OTTHON ÉS A SZ KEBB KÖRNYEZET

   

a ház vagy lakás leírása  

 

a környék és a környezet leírása  

 

a város v. település, ill. kerület bemutatása, ahol lakik  

 

otthonteremtés, lakáshelyzet; az ideális lakóhely  

 

a lakásfenntartás kérdései (költségek)  

 

diákszálló, albér let : házirend, lehet ségek és t iltások

   

generációk együttélése  

 

munkák a házban és a ház körül  

3. A MUNKA VILÁGA, NAPI TEVÉKENYSÉG  

 

szokásos napi tevékenység otthon és a munkahelyen  

 

munkahely, munkakör, további tervek  



  
pályaválasztás  

 
népszer foglalkozások, kereset i lehet ségek

   
m unkahelyi körülm ények: el m enetel, m unkával kapcsolatos problém ák

   
munkahelyszerzés, munkanélküliség, szociális problémák  

4. A TANULÁS VILÁGA  

 

a tanulással kapcsolatos napi tevékenység  

 

iskolájával, a tantárgyakkal, tanárokkal kapcsolatos információk  

 

iskolai hagyományok, iskolai élmények  

 

szervezett és önálló tanulás, egész életen át tartó tanulás  

 

iskolatípusok, vizsgák, értékelés, osztályzás  

5. KAPCSOLATOK MÁS EMBEREKKEL: MAGÁNÉLET ÉS KÖZÉLET  

 

barátok, ism er sök, iskola-  és munkatársak  

 

öltözködés, divat  

 

összejövetelek, egyesületi és klubélet, levelezés  

 

társasági élet  

 

civil szervezetek  

 

közbiztonság  

6 . SZABADI D , SZÓRAKOZÁS, KULTÚRA

   

a szabadid eltöltése, szórakozási lehet ségek

   

egyéni érdekl dés, hobbik

   

színház, mozi, opera, koncert  

 

tévé (m sorfaj ták) , újság, rádió

   

olvasás: könyvtár, olvasmányok, kedvenc könyve  

7 . EGÉSZSÉG, EGÉSZSÉGMEG RZÉS, SPORT

   

testi és lelki egészség, egészséges életmód  

 

testápolás  

 

betegség m egel zése, a betegség kezelése, betegápolás  

 

orvosnál  

 

gyógyszerek, gyógymódok  

 

orvosi szolgáltatások, biztosítás  

 

dohányzás, alkohol-és drogfogyasztás  

 

sport: sportolási lehet ségek, sportágak

   

tömegsport és versenysport  

8. VÁSÁRLÁS ÉS SZOLGÁLTATÁSOK  

 

vásárlás, különösen élelmiszer, ruha és háztartási cikkek vásárlása  

 

vásárlási lehet ségek és tapasztalatok

   

árak, a fizetés módjai  

 

különböz üzlet t ípusok

   

vásárlási szokások, ajándékozás  

 

hirdetések, reklám  

 

szolgáltatások: posta, telefon, bank, I nternet , rend rség, diplom áciai képviselet, autójavítás, fodrász, tisztító, 
stb.  

 

a szolgáltatások leírása, ezzel kapcsolatos tapasztalatok   



  
9. UTAZÁS  

 
utazási formák: üzleti út és turistaút, egyéni és szervezett utazás  

 

utazás autóval, vonat tal, hajóval és repül vel, ezek használata üzleti út és nyaralás során  

 

szálláslehet ségek, kem ping

   

utazási irodai szolgáltatások  

 

utazási élmények  

 

a külföldi tartózkodással kapcsolatos tudnivalók  

10. ÉTKEZÉS  

 

étkezési szokások  

 

étterem és más vendéglátó helyek  

 

egészséges étkezés  

 

egy-két étel elkészítése  

 

otthoni vendéglátás, meghívás  

 

a magyar konyha jellegzetességei  

11. KÖZLEKEDÉS  

 

helyi és távolsági közlekedés leírása (m egközelítési lehet ségek)

   

közlekedési eszközök (tömegközlekedés, autó, kerékpár, egyéb)  

 

autótartás  

 

jogosítvány  

 

esélyegyenl ség a közlekedésben ( id sek, k isgyerekkel közleked k, gyerekek, m ozgássérültek)

   

közlekedési szabályok, közlekedési m orál (autóvezet k és gyalogosok, járm veken utazók, m otorosok, 
kerékpárosok)  

 

közlekedési gondok, közlekedésfejlesztés  

 

közlekedésbiztonság  

12. KOMMUNIKÁCIÓ  

 

az idegen nyelvek szerepe és fontossága  

 

nyelvtanulási m ódszerek és lehet ségek

   

a számítógép szerepe a mindennapokban  

 

Internet  

 

a szám ítógép el nyei és hát rányai

   

tömegtájékoztatás és véleményformálás (tévé, rádió, sajtó)  

 

a kapcsolattartás egyéb eszközei (telefon, fax, mobil)  

13. TÁGABB KÖRNYEZETÜNK, A TERMÉSZET VILÁGA  

 

természeti környezetünk (növények, állatok)  

 

éghajlat  

 

a környezetünket fenyeget veszélyek

   

mindennapi környezetvédelem (a környezet tisztasága, szelektív hulladékgy j tés, energiatakarékosság, 
újrahasznosítás)  

 

id járás: az évszakokra jellem z id járás, aktuális id járás

  

14. MAGYARORSZÁG  

 

Magyarország természeti értékei  

 

tájak, egy-egy város leírása, turisztikai nevezetességek  

 

alapvet földraj zi és történelm i ismeretek  



  
a f város és/ vagy szül városa legfontosabb nevezetességei

   
hagyományos és nemzeti ünnepek  

 
szokások  

 
nemzetiségek Magyarországon, magyar nemzetiségek más országokban  

 
kulturális értékeink  

 
Magyarország politikai berendezkedése (államforma, többpártrendszer, parlament, önkormányzatok)  

15. A CÉLNYELV ORSZÁGA(I) ÉS AZ EU  

 

a célnyelv i ország(ok) f bb jellem z i ( fekvés, nagyság, f város, pénznem , állam form a, parlam ent )

   

a legismertebb földrajzi értékek (éghajlat, tájak, városok) és turisztikai nevezetességek  

 

néhány történelmi esemény  

 

ismertebb ünnepek, szokások  

 

a mindennapok kultúrája (étkezés, közlekedés, a társas érintkezés formái)  

 

kulturális értékek    

FELS FOK

 

A fels fokú vizsga tém akörei részben m egegyeznek a középfokúéval - természetesen itt m agasabb szint nyelvi 
megoldásokat várunk el - , és részben az alábbi témákkal egészülnek ki. Ezúttal példaképpen néhány kérdésen is 
bemutatjuk a téma egyik lehetséges felvetését.   

1. EGYÉN ÉS CSALÁD 

1.1.

 

Család és társadalom: A család és a házasság intézményének problémái; a gyermekszaporulat, a 
családi pót lék, az állam i gondozás. Korai vagy kés i házasság, a házasságra való felkészülés. A válás 
és a válás következményei.   

 

Válságban van-e a házasság / család? Miért (nem)?  

 

Hogyan függ össze az életszínvonal és a gyermekek száma?  

 

Érdemes-e sok gyermeket vállalni?  

 

Miért kerül sok gyerek állami gondozásba?  

 

Sikeresek-e a házassági hirdetések és a társkeres intézm ények? Mi ennek az oka?

   

Mennyire lehet valaki független a házasságon belül?  

 

Miért sok a válás? Milyen következményei vannak a válásnak?  

 

Miért veszekszik a legtöbb házaspár? Milyen lenne az ideális férj/feleség?  

1.2.

 

Generációs különbségek. Az id sek problémái. Generációk együttélése: segítség vagy 
konfliktusforrás? A fiatalok lehet ségei az önálló életre.   

 

Adjanak-e tanácsot a szül k a fiatalok gondjaiban?

   

Támogassák-e a szül k feln t t gyerm ekeiket?

   

Miért m agányos sok id s em ber?

   

Mi a vélem énye a nyugdíj rendszerr l?

   

Megfelel en gondoskodik-e az állam , illetve a társadalom az id sekr l?

   

Miért (nem ) m enne id sek ot thonába élete utolsó szakaszában?

  

1.3.

 

Iskolai és iskolán kívüli nevelés. Nevelési elvek.   

 

Szigorúan vagy engedékenyen neveljünk-e?  

 

A család vagy az iskola hatása er sebb a nevelésben?

   

Milyen iskolán kívüli nevel hatások érik a fiatalokat?  

 

Milyen szerepet játszanak ma az ifjúsági szervezetek?  



  
Hogyan és m iért lesz valakib l f iatalkorú b nöz ?

    

2 . LAKÓHELY, A SZ KEBB ÉS TÁGABB KÖRNYEZET

 

2.1.

 

Lakástípusok: családi ház, öröklakás, bérlakás. Különbségeik, el nyeik és hátrányaik. Lakáshiány, 
lakásépítés, ingatlanárak.   

 

Van-e lakáshiány és mik az okai?  

 

Mennyiben kielégít m egoldás az albér let?

   

Milyen változások vannak/lesznek a lakásépítés területén?  

2.2.

 

Korszer lakás, ideális otthon. Külföldi és hazai lakásigények. A lakótelepeken jelentkez problémák 
(elmagányosodás, slum-ök kialakulása).   

 

Milyen m éret lakás szükséges a norm ális életv itelhez?

   

Hol épüljenek az új lakások? Le kell-e bontani a régi városrészeket?  

2.3.

 

A sz kebb környezet problémái. Lakóhelye kommunális ellátottsága. Az önkormányzat tevékenysége 
a településért. Környezetszennyezés és mindennapi környezetvédelem a településen, ahol lakik 
( szem ét és m érgez anyagok elhelyezése; a leveg , vizek, talaj szennyezet tsége, ill. védelm e) .

    

Miképpen kezeli az önkormányzat a település gondjait?  

 

Milyen fej lesztések vannak folyam atban (úthálózat , közellátás, egészségügyi és id skor i ellátás, 
kulturális intézmények, stb.)?  

 

A környezetszennyezés milyen példáival találkozik lakóhelyén? Milyen intézkedéseket tervez az 
önkormányzat ezek megszüntetésére?  

 

Milyen civil kezdeményezéseket ismer, ill. látna szükségesnek a környezet kímélése érdekében?  

2.4.

 

A tágabb környezet problémái: világméret környezeti gondok (túlnépesedés, éhínség a harmadik 
világban, a természet i környezetet fenyeget tendenciák: éghaj latváltozás, ózonlyuk, egyéb) .

    

Megfelel nek tart ja-e, ahogy a nemzetközi szervezetek a fent felsorolt problémákat kezelik? Kinek 
kellene aktívabban fellépni?  

 

Miképp lehetne a fent említett, az emberi életet fenyeget folyam atokat feltar tóztatni?

    

3. A MUNKA ÉS A TANULÁS VILÁGA 

3.1.

 

Pályaválasztás, felkészülés a továbbtanulásra; esélyegyenl ség; pályamódosítás.

    

Mely tudományterületek iránt érdekl dnek leginkább a továbbtanulók, és melyek iránt nem? Mi ennek

 

az oka?  

 

Mik a sikeres felvételi feltételei?  

 

Milyen célt szolgálnak a " f izet s" egyetem ek és f iskolák?

   

Miért módosítja manapság sok fiatal a pályáját?  

 

Milyen lehet ségek vannak külföldi tanulm ányutakra és ösztöndíjakra?

   

Ismer-e az esélyegyenl ség érdekében hozott intézkedéseket? Van-e valójában esélyegyenl ség?

  

3.2.

 

Érvényesülés, szakmai karrier. Az egyes szakmák társadalmi presztízse. A szellemi és fizikai munka 
m egbecsülése. Továbbképzés és átképzés. Munkanélküliség. N i m unkaer , n k a vezetésben. 



    
Igazságosnak tartja-e az egyes szakmák erkölcsi és anyagi elismertségét?  

 
Mely szakterületek vannak különösen hátrányos helyzetben, és milyen következményekkel jár ez?  

 
Miért vállalnak sokan a 8 órai munkán túl is alkalmi megbízásokat?  

 
Ki csinál ma karriert Magyarországon?  

 
Milyen hatással van a munkanélküliség a vállalati munkára és a munkafegyelemre?  

 

Milyen intézkedésekkel lehetne csökkenteni a munkanélküliek számát? Mi várható ezen a téren az 
esetleges EU-csatlakozástól?  

 

Megfelel en gondoskodik-e a társadalom a hajléktalanokról?  

3.3.

 

Kisvállalkozások és multik Magyarországon. Adózás, árak és bérek. Szürke-  és feketegazdaság.   

 

Milyen el nyei és hát rányai vannak a m ult ik jelenlétének a m agyar gazdaságban?

   

Helyes-e, hogy a külföldi beruházásokat az állam különféle kedvezményekkel támogatja?  

 

Miért (nem) igazságos az adórendszer?  

 

Kik érdemelnének nagyobb adókedvezményt?  

 

Hogyan lehetne megadóztatni a láthatatlan jövedelmeket?    

4. ÉTKEZÉS 

4.1.

 

Egészséges és egészségtelen táplálkozás; a helytelen táplálkozás következményei; rossz fogak, 
túltápláltság és fogyókúra; árak és egészséges étrend. A magyar konyha, összehasonlítva más 
országok konyhájával; viselkedés étkezés közben, az étkezéssel és ivással kapcsolatos szokások 
Magyarországon és külföldön. Italfogyasztás, alkoholizmus, az alkoholizmus okai és következményei.

    

Miért nehéz a táplálkozási szokásokon változtatni?  

 

Miért sikertelen gyakran a fogyókúra?  

 

Helyeselné-e a teljes alkoholtilalmat?  

 

Miért divatosak a szakácskönyvek?  

 

Mi a véleménye a vegetarianizmusról?  

4.2.

 

Éttermek, vendégl k, önkiszolgálás itthon és külföldön.

    

Milyen vendéglátó- ipari létesítményeket ajánlana külföldi barátainak?  

 

Milyen étkezési lehet ségek vannak az utcán?

   

Miért (nem) kedveli ezeket?    

5. SZOLGÁLTATÁSOK, KERESKEDELEM 

5.1.

 

Piac, áruellátás, választék, min ség. Bevásárlóközpontok és hagyományos kereskedelem. Piacok. 
Hirdetések, reklámok. Feketekereskedelem.   

 

Mennyiben (nem) jelentenek a hipermarketek és bevásárlóközpontok magasabb színvonalú 
kereskedelmet?  

 

Kedvez en hat -e a piac az árak és a kínálat alakulására?  

 

Miért zár be sok kis üzlet, és milyen következményekkel jár ez?  

 

Érdemes-e külföldön vásárolni?  

5.2.

 

Pénzforgalom, bank, biztosító; hitelek, befektetések, valutavásárlás.   

 

Miért nem érdemes az aluljáróban pénzt váltani?  



  
Milyen bankkölcsönökr l tud (házépítés, áruvásár lás stb.) és m ilyen feltételekkel?

  
5.3.

 
Divatigények és kereskedelem. Divatirányzatok, divat és árak, divat az öltözködésben és más 
területen.   

 
Miért (nem) jó a divatot követni?  

 

Milyen tényez k befolyásolják a divatot?

   

Mi a véleménye a jelenlegi divatról?    

6 . EGÉSZSÉGÜGY, SPORT, I D JÁRÁS

 

6.1.

 

Egészségvédelem, az egészséges életmód feltételei és magyarországi lehet ségei. Betegség, 
orvosnál.   

 

Milyen a jó orvos?  

 

Milyen a jó orvos-beteg kapcsolat?  

 

Mennyiben befolyásolja a szociális helyzet az egyén egészségét, életmódját?  

 

Meg kell-e mondani a betegnek az igazat?  

6.2.

 

Társadalombiztosítás, egészségügy. Népességcsökkenés, családi pótlék, nyugdíjrendszer.   

 

Milyen alapvet problém ákkal szem besül a beteg a m agyar egészségügyben?

   

Miért kevés a gyerek és sok a nyugdíjas?  

 

Lehet-e a népességnövekedést befolyásolni?  

6.3.

 

Orvostudomány, civilizációs betegségek és elterjedésük, veszélyességük, szervátültetés. 
Természetgyógyászat. Gyógyszerfogyasztás, gyógyszerárak.   

 

Hogyan lehet k isz rni a term észetgyógyászatban a sar latánokat?

   

Milyen új betegségek jelentek meg?  

 

Melyeket lehet összefüggésbe hozni a környezeti ártalmakkal?  

 

Milyen orvosi és erkölcsi problémákat vetnek fel a szervátültetések?  

6.4.

 

A dohányzás, ital, kábítószerek terjedése. A fert z betegségek problémái, okai, gyógyításuk, 
megel zések.

    

Mi veszélyesebb társadalmilag: az alkoholizmus vagy a kábítószer- fogyasztás?  

 

Mit tehet a szül , az iskola és a társadalom a fiatalkorúak drogfogyasztása ellen?  

 

Mire költsön többet az állam : a m egel zésre vagy a rehabilitációra?

  

6.5.

 

A sport szerepe az egészség meg rzésében és nevelésben. A sport, a sportolók helyzete 
Magyarországon és a célország( ok) ban. A sport az egyén életében, sportolási lehet ségek.

    

Miért szorít ja k i az am at r sportot a profizm us?

   

Milyen sportágak népszer ek nálunk?

   

Milyen új sportágakat ismer és hogy tetszenek ezek?    

7. KÖZLEKEDÉS 



 
7.1.

 
Közlekedési morál, szabálytalanságok, udvariasság és türelmetlenség. Különbségek a hazai és a 
külföldi (pl. célországi) viszonyok között.   

 
Melyik KRESZ-szabályokat sértik meg leggyakrabban a magyar autósok?  

 
Megfelel nek tart ja-e a bírságolások mértékét?  

 
Milyen változtatásokat javasolna egy hatékonyabb közlekedésszabályozás érdekében?  

7.2.

 

Baleset, balesetek megel zése, a balesetek okai, ittas vezetés. Jogosítvány, a jogosítvány 
megszerzése. Autógondok: az autó tárolása, kiválasztása, parkolás. Autótípusok. Autólopások. Az 
autó karbantartása. Meghibásodás, szervizek.   

 

Mit tegyünk, ha közlekedési balesetet látunk?  

 

Miért veszélyesek a régi autók?  

 

Milyen sebességgel célszer közlekedni az autópályán?

   

Melyek a legmegbízhatóbb autótípusok?  

7.3.

 

A közlekedés fejl dése és fejlesztése. Budapest, ill. lakóhelye közlekedési gondjai. Tömegközlekedés 
a nagyvárosokban. Metróépítés, hidak és autópályák tervei.   

 

Milyen hatással lehet egy autópálya m egépítése az adot t régió fej l désére?

   

Melyik autópálya m egépítését tart ja a legéget bbnek?

   

Hogyan reagálnak az autósok arra, ha drága a matrica?  

 

Hogy válnak be az egyes járm vek a töm egközlekedésben?

  

7.4.

 

Közlekedés és környezetvédelem: Úthálózat vagy vasúthálózat, kamionok vagy vasút. A magyar 
vasutak helyzete. Közlekedés a célország(ok)ban és az EU-ban. Az áruszállítás alkalmas eszközei. A 
vám és a határátlépés problémái. A környezet kímélése és az energiatakarékosság szempontjai a 
közlekedés fejlesztésében: EU- tervek.   

 

Melyek az autóhasználat leküzdhetetlen korlátai?  

 

Milyen megoldásokat javasolnak erre a különböz érdekcsoportok?

    

8 . SZÓRAKOZÁS, M VEL DÉS, KOMMUNI KÁCI Ó

 

8.1.

 

Tömegkommunikációs eszközök és hagyományos m vel dési, szórakozási formák. Tévé és mozi, 
tévé és olvasás, tévé és egészségtelen életmód, tévé és meccs, tévé és videó, tévé és rádió. Az egyes 
csatornák m sorválasztéka, vételi lehet ségek. Szám ítógépes játékok, I nternet , színházi élet 
Magyarországon és a célország(ok)ban.   

 

Miért nincsen közönsége a magyar filmeknek?  

 

Mi a különbség egy színházi el adás és annak televíziós közvetítése között?  

 

Mi a vélem énye a "m odern" színházi rendezésr l?

   

Milyen hatással van a piacosítás a kulturális életre?  

 

Milyen példákat és ellenpéldákat ismer arra, hogy a kultúra is áru?  

 

Mi a véleménye a tévéreklámokról?  

8.2.

 

Közm vel dési lehet ségek, kulturális élet városon és falun. A m vel dési házak, faluházak feladatai 
és gondjai. Múzeumok és közm vel dés. Zene: cigányzene, népzene, klasszikus- és popzene, 
zeneoktatás. Feln t toktatás, korszer m veltség. Képz m vészet , m vészet i nevelés. A sajtó 
szerepe.   

 

Miért nem tudják a m vel dési házak betölteni a funkciójukat?

   

Mi tartozik bele az "általános m veltség" fogalm ába?

   

Hogyan lehetne elérni, hogy az értéktelen m vészet helyet t az értékeset pártolja a közönség?

   

Milyen nálunk a mozik látogatottsága?  



  
Mit gondolnak a külföldiek a cigányzenér l?

  
8.3.

 
Kapcsolattartás korunkban: telefon, mobiltelefon. Levelezés és e-mail. A társas összejövetelek az 
egyes korosztályokban: civil szervezetek, sportegyesületek, ifjúsági szervezetek, klubok.   

 

Mire alkalmas és mire nem a mobiltelefon?  

 

Teljesen ki fogja-e szorítani a levelezést a drótposta (e-mail)?  

 

Megfelel en helyet tesít i-e a tévé és a világháló a társas összejöveteleket?  

 

Milyen civil szervezetet ismer, amelynek szívesen tagja lenne?    

9. UTAZÁS KÜLFÖLDRE ÉS A CÉLNYELV ORSZÁGÁBA 

9.1.

 

A külföldi utakon szerzett tapasztalatok és élmények.   

 

Melyik külföldi út ján volt olyan élm énye, tapasztalata, am ib l fontos tanulságot vont le a m aga 
számára?  

 

Melyik város, ill. milyen látnivaló emléke bizonyult a legmaradandóbbnak és miért?  

 

Mit tudnak a külföldiek az utazási tapasztalatai szerint rólunk és országunkról?  

9.2.

 

I smerkedés a célnyelv országával, annak kultúrájával. A hazaitól eltér hagyományok és szokások. 
Az ismert tájak, városok, országrészek jellegzetességei. Tapasztalatok az emberi kapcsolatokról, a 
légkörr l, a m ienkt l e ltér polit ikai berendezkedésr l, társadalm i csoportokról, gazdasági 
helyzet r l, m unkaerkölcsr l, stb.

    

Megismerte-e a célországban elterjedt valamelyik nyelvjárást és m ilyen hatása volt annak az els 
mondatoknál?  

 

Milyen tapasztalatokat szerzett a célnyelv országa(i)ban az iskolákról?  

 

Kedvesebbek vagy h vösebbek ot t az em berek az idegenekhez?

   

Könny velük a barátkozás?

  

Megjegyzés: Természetesen nem mindenki volt m ár külföldön és járt a célnyelv országa( i)ban. A tankönyvekb l, 
nyelvkönyvekb l, f ilm ekb l, a televízióból azonban m inden vizsgázó szert tehetet t a m egfelel ism eretekre a célnyelv i 
kultúra ilyen kérdéseir l.

   

10. MAGYARORSZÁG 

10.1.

 

Magyarország társadalmi berendezkedése: választási rendszer, párt(ok), hatalmi ágak. Gazdasági 
kapcsolataink, exportképesség. Kapcsolataink és szerepünk Kelet-Közép-Európában. EU- felvételünk 
kérdései. Gazdaságunk fej l dése. Földrajzi helyzet és gazdaság: pl. az árvizek okai.

    

Melyek a legfontosabb, leghatékonyabban term el gazdasági ágazatok?

   

Miért jelenthetnek problém át a m agyar m ez gazdasági term ékek az EU-ban?  

 

Milyen aggodalomra adhatnak okot a magyar munkavállalók az EU-ban?  

10.2.

 

A magyar nyelv eredete, fejl dése; a nyelvhasználat problémái, a durva, ill. szegényes beszéd okai.   

 

Melyik nyelvre hasonlít a magyar és mennyire?  

 

Hol beszélik a rokon nyelveket?  

 

Miért nem elég jó az iskolai nyelvoktatás hatásfoka?  



 
10.3.

 
A magyar történelem f bb eseményei és szerepl i. Nagyszámú magyar kisebbség a szomszédos 
országokban: ket t s ident itás, ragaszkodás a m agyar kultúrához. A kisebbségek jogai és helyzete 
Magyarországon. A legnagyobb kisebbség: a romák. Kulturális élet országunkban. A magyar kultúra 
a külföldiek szemében; közhelyek: csikós, gulyás, puszta , cigányzene stb. B nözés, közbiztonság.

    
Milyen megújulást hozott Bartók és Kodály a zenében?  

 
Mit tud Kossuth Lajosról, Pet fi Sándorról, Széchenyi I stvánról stb.?

   

Miért ment sok magyar tudós külföldre?  

Megjegyzés: A tém ához szükséges m veltségi, ill. tájékozot tsági elvárások nem haladják m eg azt a szintet , am elyet a 
középiskolában tanult ism eretek és ném i újságolvasás biztosít . A v izsga egyébként nem az általános m veltséget 
akarja felmérni, de figyelembe kell vennünk, hogy a hozzánk látogató külföldiek egy sor olyan kérdést tesznek fel, 
amelyek Magyarországgal kapcsolatosak, és ezekre is kell tudnunk válaszolni.  


