
A szóbeli feladatok a következő témaköröket érinthetik:  

(A közzétett információk tájékoztató jellegűek.)  

 

B1 szint 

 

1. Család (családi élet, családi állapot, családtagok jellemzése) 

2. Otthon (lakás jellemzése, házimunka megosztása)  

3. Tanulás (kedvenc tantárgy, tanár, iskola bemutatása) 

4. Napi tevékenységek (napirend, munkavégzés lehetőségei) 

5. Lakókörnyezet (szűkebb lakóhely bemutatása) 

6. Közlekedés (tömegközlekedés jellemzői) 

7. Utazás (útbaigazítás, tájékozódás, nyaralás során felmerülő események) 

8. Étkezés (étterem, kávéház, cukrászda) 

9. Vásárlás (üzletek, piac, bevásárlóközpont) 

10. Szórakozás és kultúra (mozi, színház, televízió, számítógép) 

11. Egészségi állapot, betegségek (testrészek, gyakori betegségek, az orvosnál) 

12. Szabadidős tevékenységek (hobby, sportolás)  

 

 

 



B2 szint 

 

1. Az egyén (személyes adatok, tulajdonságok, életkori sajátosságok jellemzése) 

2. Társas kapcsolatok (család, barátság, munkahelyi kapcsolatok)  

3. Háztartás (házimunka megszervezése, munkamegosztás a családban)  

4. Ünnepek (kedvenc ünnep, ünnepi szokások, ételek) 

5. Lakás (lakástípusok és méretek, lakások beltéri jellemzői)  

6. Lakókörnyezet (tájegység, település bemutatása, városi és vidéki élet jellemzése) 

7. Tanulás/munka (nyelvtudás, pályaválasztás, népszerű foglalkozások, az internet szerepe)  

8. Étkezés (otthon, étteremben, magyar/izraeli konyha sajátosságai)    

9. Vásárlás (vásárlási szokások, üzlettípusok) 

10. Közlekedés/utazás (közlekedési módok, eszközök, belföldi kirándulás, külföldi nyaralás) 

11. Szórakozás és kultúra (szabadidős tevékenységek, hobbi, szórakozási lehetőségek)  

12. Egészséges életmód (sportolás, egészséges táplálkozás, betegségmegelőzés) 

13. Orvosi ellátások (gyakori betegségek, gyógyítás, ápolás, egészségi állapot javítása) 

14. Környezetvédelem (környezetszennyezés formái/hatásai, megakadályozása) 

15. Időjárás (napi és évszakokra jellemző időjárás, öltözködés)  

16. Magyarország/Izrael főbb turisztikai látnivalói 



C1 szint 

1. Egyén és társadalom (munka-magánéleti dilemmák, egyensúly megteremtése) 

2. Társas kapcsolatok (21. századi családmodellek, férfi-nő viszony, barátság)  

3. Turizmus (utazásszervezés belföldön és külföldön, turizmus fajtái, hatása)  

4. Tömegkommunikáció (eszközei, hatása, előnye/hátránya) 

5. Lakóhely (lakásvásárlás/bérlés dilemmája, hajléktalanság)  

6. Szolgáltatások (közbiztonság, köztisztaság, turisztikai, kulturális, nevelési, pénzügyi)  

7. Tanulás/munka (pályaválasztás, felnőttképzés/pályamódosítás, munkaerőpiac jellemzése)  

8. Étkezés (vendéglátás, magyar/izraeli konyha sajátosságai)    

9. Vásárlás (vásárlási szokások, e-kereskedelem, fogyasztói kultúra) 

10. Közlekedés (ingázás, közlekedés-környezet, tömegközlekedés)  

11. Szórakozás és kultúra (szabadidős tevékenységek, művészet szerepe, szórakozási 

lehetőségek)  

12. Sport (versenysport, tömegsport, betegségmegelőzés) 

13. Egészségügyi ellátások (gyakori betegségek, gyógyítás, ápolás, egészségi állapot javítása) 

14. Környezetvédelem (fogyasztás, környezet és fenntarthatóság, globális felmelegedés)   

15. Globalizáció (hatása, multinacionális vállalatok, homogenizálódás, nemzeti identitás)   

16. Magyarország és Izrael   (kétoldalú kapcsolatok, gazdasági, kulturális, oktatási 

együttműködés)  


