Мађарски језик Б2.1
Наставник: Вилма М. Тишкеи, Бела Ј. Чорба, Ласло Л. Паточ
Статус предмета: изборни
Број ЕСПБ: 3
Услов: резултат са дијагностичког теста пре почетка наставе или положени испити средњег нивоа
Б1.2.
Циљ предмета
Овладавање језичким вештинама на нивоу Б2.1 (класификација Савета Европе), течно читање и
добро разумевање релативно комплексних општих текстова, добро разумевање свакодневног
говорног језика, овладавање вештином писања краћих текстова на опште теме, усмено
изражавање мишљења, ставова, планова и жеља, разумевање елемената културе мађарског
говорног подручја (историја, обичаји, празници, друштвено уређење, медији, поткултуре)
Исход предмета
Студент ће бити оспособљен да разуме главне идеје сложенијих текстова који се баве
конкретним и апстрактним темама, укључујући и специјализоване садржаје из области своје
струке, да компетентно учествује у размени мишљења са говорницима чији је матерњи језик
мађарски, да износи своје ставове релативно течно и без напора и да продукује јасан и повезан
писани текст на релативно велики број тема.
Садржај предмета
Теоријска настава
Практична настава:
Студенти се упознају са граматичким структурама и вокабуларом мађарског језика кроз
разноврсне вежбе у којима су подједнако заступљене све језичке вештине. Поред тога, студенти
се упознају са аспектима мађарске културе. Настава обухвата пет јединица наведене литературе.
Теме: разговор о кваровима на аутомобилу и апарата у кући, поправка истих, разговор о спорту,
честитке поводом разних догађаја (имендана, поводом венчања, рођења детета, унапређења),
огласи и оглашавање, разговори у вези са огласима, интервјуи, разговори око запошљавања и
однос са претпостављенима, жалбе, молбе, учтиво обраћање у кондиционалу.
Граматика: изражавање узрочних односа, употреба конструкција са инфинитивом, контрукција
„szokott + ni“ са и без модалног глагола, саставне независно сложене реченице, експликативне и
закључне зависне реченице, кондиционал садашњи и прошли, субјекатска и објекатска
коњугација у кондиционалу, супротне независне реченице
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