
Francia-magyar két tanítási nyelvű tagozat 

Felvételi elbeszélgetés minta 

 

 

A felvételiző tanuló a felkészülési időben elvégzi az 1., 2., 4.  feladatokat és összeszedi gondolatait 

a képpel kapcsolatban. A vizsgáztatók előtt ezután szóban ismerteti a mondatelemzést (3./b 

feladat), majd kifejti a képpel kapcsolatos mondanivalóját. A vizsgáztatók kérdésekkel segíthetik 

a vizsgázót. A többi feladat megoldását a vizsgáztatók később értékelik. 

A szóbeli elbeszélgetés célja, hogy felmérjük a tanulók nyelvi logikai készségét, magyar 

nyelvtanban való jártasságát, szókincsét, kreativitását, kommunikációs készségét, 

kifejezőkészségét, a feladat utasításának pontos végrehajtását, valamint esetleg egyéb olyan 

készségeit, melyek alkalmassá teszik őt arra, hogy tanulmányait ezen a tagozaton sikerrel 

folytassa. 

 

 

1. feladat 
 

Az alábbiakban egy képzeletbeli nyelven megfogalmazott mondatokat és magyar « fordításukat » 

olvashatod.  

 

Szeretem a gyerekeket. 

A sütemények kicsik. 

Apa mogyorót eszik. 

= Ko tinko ta linben. 

= Ta mongon ast bixin. 

= Goan durba ol fugon. 
 

A rendelkezésedre álló információk alapján « fordítsd le »  az alábbi mondatokat erre a képzeletbeli 

nyelvre ! 
 

Szeretem a süteményeket.  

A gyerekek kicsik. 

Szeretem apát. 

 

Milyen kérdés merülhet fel a feladat kapcsán a képzeletbeli nyelv nyelvtanával kapcsolatban ?  

(  Vajon jelölik-e ebben a nyelvben a tárgyesetet ? Ezt persze nem tudhatjuk, tehát azt feltételezzük 

a fordításnál, hogy nincs tárgyrag : a gyerekeket = ta linben, a gyerekek = ta linben.) 

 

Mi ebben a nyelvben az E/1 személyes névmás ? (Feltételezhetjül, hogy « Ko ».) 

 

2. feladat 
 

a) Az alábbi szavakat írd a táblázat megfelelő helyére ! Egy sorba több szó is kerülhet. 
 

angyal, kerek, gyakran, beszélni, zokni, jól, főz 
 

főnév  

főnévi igenév  

ige  

melléknév  

határozószó  
 

 

b) Elemezd a következő mondatot! (Ágrajzot nem kell csinálni.) 

 

Nagyon szeretnék megtanulni franciául. 

 



3. feladat 
 

Az alábbi képpel kapcsolatban számolj be gondolataidról, élményeidről, mondd el véleményedet ! 
 

 
 

 

 

4. feladat 

Tetszésed szerint egészítsd ki egy képpé az alábbi vonalat! Adj címet a rajzodnak! 

Nem a rajztudás számít, hanem az ötletesség! 

 

 

 

  

 

 

 


