
NKE NYELVVIZSGAKÖZPONT                                                       ALAPFOK 

                                                                                                  GÉPI HANG ÉRTÉSE 

 

         Feladatok száma. 2 

         Időtartam: kb. 20 perc 

         Elérhető maximális pontszám: 15 pont 

 

I. FELADAT: 

 

A vizsgázó egy 500-600n-es összefüggő, általános, hétköznapi élettel kapcsolatos idegen 

nyelvű szöveget (életrajzi elbeszélés, történet, leírás) hallgat meg kétszer magnófelvételről. A 

hallott idegen nyelvű szöveghez, mely minden esetben monológ, három magyar nyelvű 

kérdés kapcsolódik. A vizsgázó feladata az, hogy a mellékelt feladatlapon magyar nyelven 

megválaszolja a kérdéseket. 

 Elérhető maximális pontszám: 5 pont 

 

A hanganyag írott változata: 

 

NKE Nyelvvizsgaközpont, alapfok 1. feladat. 

Hallgassa meg kétszer a következő idegen nyelvű szöveget, és válaszoljon magyar nyelven a 

feladatlapon található három kérdésre.  

Kérjük, hogy a következő 15 másodpercben olvassa el a feladatlapon található három 

kérdést. 

 

(15 másodperc szünet) 

 

1. hallgatás 

Štrbské Pleso 

Ak sa vám nechce ísť na veľké túry, postačí vám aj výlet na Štrbské Pleso. Najprv sa zastavte pri 

Malom Štrbskom plese, ktoré sa nachádza po ľavej strane pri vstupe autom do obce. Ďalšie skryté 

jazierko sa nachádza smerom po asfaltovej ceste k budove bývalej pošty. Po pravej strane sa 

nachádza les, v ktorom uvidíte malý vstup. Práve tam je skryté ďalšie z malých jazierok. No a na 

záver si nechajte to najlepšie, veľké jazero, pri ktorom sa nachádza aj vila, v ktorej isté obdobie žila 

spisovateľka Maša Haľamová. Ak hľadáte zábavu, môžete si vyskúšať aj člnkovanie a najmä v zime 

nájdete rôzne adrenalínové zábavky.  



Ez az első hallgatás vége. Most Önnek fél perc áll rendelkezésére a kérdések 

megválaszolására. 

 

(30 másodperc szünet) 

 

2. hallgatás: 

 

Štrbské Pleso 

Ak sa vám nechce ísť na veľké túry, postačí vám aj výlet na Štrbské Pleso. Najprv sa zastavte pri 

Malom Štrbskom plese, ktoré sa nachádza po ľavej strane pri vstupe autom do obce. Ďalšie skryté 

jazierko sa nachádza smerom po asfaltovej ceste k budove bývalej pošty. Po pravej strane sa 

nachádza les, v ktorom uvidíte malý vstup. Práve tam je skryté ďalšie z malých jazierok. No a na 

záver si nechajte to najlepšie, veľké jazero, pri ktorom sa nachádza aj vila, v ktorej isté obdobie žila 

spisovateľka Maša Haľamová. Ak hľadáte zábavu, môžete si vyskúšať aj člnkovanie a najmä v zime 

nájdete rôzne adrenalínové zábavky. 

 

Ez a második hallgatás vége. Mostantól Önnek további fél perc áll rendelkezésére, a 

kérdések megválaszolására. 

 
(30 másodperc szünet) 
  



 

Nemzeti Közszolgálati Egyetem 
Nyelvvizsgaközpont 
 
ARMA NYELVVIZSGARENDSZER 
 
SZLOVÁK NYELV, ALAPFOK 
 
a két hallgatási feladatra elérhető maximális 
pontszám: 15 
 

MINTAFELADAT 

 

GÉPI HANG ÉRTÉSE 

 
I. FELADAT Elérhető pontszám: 5 pont 

 
Hallgassa meg kétszer a következő idegen nyelvű szöveget és válaszoljon magyar nyelven a 

feladatlapon található kérdésekre. 

 
Kérdések: 

GÉPI HANG ÉRTÉSE 

I. FELADAT Elérhető pontszám: 5 pont 

 

Válaszoljon magyar nyelven az alábbi kérdésekre. 

 

 

 

1) Mit javasol a kiírás, hol álljunk meg legelőször? (1 pont) 

 

 

2) Minek a közelében található még eldugott tavacska? (2 pont) 

 

 

3) Milyen szórakozási lehetőségek vannak? (2 pont) 

 



Nemzeti Közszolgálati Egyetem 
Nyelvvizsgaközpont 
 
a két hallgatási feladatra elérhető maximális pontszám: 15 

ARMA NYELVVIZSGARENDSZER 

SZLOVÁK NYELV 
ALAPFOK 

MINTAFELADAT 

 

GÉPI HANG ÉRTÉSE 

I. FELADAT Elérhető pontszám: 5 pont 

 

MINTAMEGOLDÁS 

 

 

1) Mit javasol a kiírás, hol álljunk meg legelőször? (1 pont) 

 Malé Štrbské Pleso-nál. (Kis Csorba tónál.) 

 

2) Minek a közelében található még eldugott tavacska? (2 pont) 

 Az aszfaltút irányában(1), a régi posta felé (1). 

 

3) Milyen szórakozási lehetőségek vannak? (2 pont) 

 Lehet csónakázni (1) és télen különböző adrenalin növelő sportok (1). 


