
 

Otázky na štátne škúšky v magisterskom stupni  štúdia v termínoch máj-

jún 2021, august 2021 a január 2022 

 

Maďarský jazyk – editorstvo a vydavateľská prax  (moED) 

 

Predmety štátnej skúšky: 

1. Tvorba a redigovanie pragmatických textov (písomná skúška) 

2. Textológia a úprava textov (písomná skúška) 

 

Písomná časť skúšky zahŕňa vytvorenie textu (150-200 slov) a opravu pravopisu textu.   

 
3. Analýza publicistických textov (ústna skúška) 

 

1.  A sajtóműfajok felosztása. A hír fogalma, fajtái, hír és információ viszonya, hírérték, az 5 

W+H-szabály, a hírcikk részei, infotainment, hírzárlat. A blogoszféra és a hír viszonya / 

Druhy publicistických žánrov. Charakteristika správ, druhy správ, glosa, spravodajská 

hodnota, zákaz zverejňovania správ 

2.  A kommentár, a vezércikk, a jegyzet, a glossza, a karcolat, a kroki, a humoreszk és a 

pamflet fogalma  

Komentár, úvodník, poznámka, glosa, črta, humoreska, charakteristika fejtóna a pamfletu 

3. Az interjú fogalma, típusai. Az interjúkészítés módjai, beszélgetéstípusok. A 

crowdsourcing. Kérdezéstechnikák  

Charakteristika interview, druhy interview, zásady pri formulovaní a kladení otázok. 

 

4. A tudósítás fogalma, összetevői, alapelvei. A riport fogalma, alaptípusai. A feauture  

    Pojem spravodajstva, zásady spravodajstva, pojem reportáže, druhy reportáže, 

5. A kritika és a recenzió / Kritika a recenzia 

6.  Az olvasó tere, kompetenciái és lehetőségei. Olvasói levél, helyreigazítás. Az online sajtó 

jellegzetességei és szövegtípusai (fórumok, blogok, kommentek)  

Kompetencia a možnosti čitateľa, čitateľský komentár, čitateľský list, tlačová oprav, žánre 

online spravodajstva (fórum, blog, komentár) 

7. Járulékos sajtóelemek: reklám, hirdetés, PR-cikk, rejtvény, aforizma, irodalmi 

szemelvények, mellékletek stb.A szövegközlés vizuális elemei: tördelés, grafikon, táblázat, 

karikatúra, kép  

Ďaľšie žánre v tlači: reklama, inzercia, krížovka, aforizmus prílohy atď. Vizuálne prvky textu: 

grafická úprava, grafikony, tabuľky, karikatúry, obrázky. 



8. Tipográfiai alapfogalmak (betű, betűtípus, betűfajta, betűfokozat, tördelés, formátum, 

terjedelem, nyomdai ív, papírméret)  

Základné pojmy typografie: písmo, veľkosť písma, typ písma, grafická úprava textov, formát, 

rozsah, autorský hárok, textový blok, sadzba, veľkosť papiera.  

9. Lapstruktúrák, rovatok, szerkesztési alapelvek, laptípusok, időszaki kiadványok  

Štruktúry časopisov a denníkov, zásady redakčnej práce, druhy časopisov a denníkov, 

neperiodické časopisy 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


