
Katedra maďarského jazyka a literatúry FiF UK 

Štátne záverečné magisterské skúšky 

pre programy 

Maďarský jazyk – editorstvo a vydavateľská prax 

UAP Maďarský jazyk a literatúra v kombinácii  

OPT Maďarský jazyk a kultúra v kombinácii 

OPT Fínsky jazyk a kultúra v kombinácii 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

PREDMETY ŠTÁTNEJ SKÚŠKY 

 

Obhajoba diplomovej práce (jednoodboroví aj dvojodboroví študenti):  

z maďarského jazyka, literatúry a kultúry: termín a harmonogram obhajob bude zverejnený na 

webovej stránke katedry najneskôr tri dni pred konaním štátnic 

alebo 

z fínskeho jazyka, literatúry a kultúry: termín a harmonogram obhajob bude zverejnený na 

webovej stránke katedry najneskôr tri dni pred konaním štátnic 

 

Predmety štátnej skúšky: 

Maďarský jazyk – editorstvo a vydavateľská prax 

Písomná skúška 

1. Tvorba a redigovanie pragmatických textov 

2. Textológia a úprava textov 

 

Ústna skúška 

1. Analýza publicistických textov 

 

Písomná časť skúšky zahŕňa vytvorenie textu a opravu pravopisu textu. V prípade predmetu 

Analýza publicistických textov študent zodpovedá otázky z tematického okruhu publicistické 

žánre.  

 
Maďarský jazyk a literatúra 
 

Ústna skúška 

1. Maďarský jazyk a literatúra 

2. Didaktika maďarského jazyka a literatúry 

 

V prípade predmetu Maďarský jazyk a literatúra študent zodpovedá otázky zo všeobecnej 

jazykovedy alebo z dejín maďarského jazyka a z literárnej vedy (pripraviť sa treba na všetky 

tri). V prípade predmetu Didaktika maďarského jazyka a literatúry študent si ťahá jednu otázku 

zo spoločného súboru a odpovedá buď z didaktiky jazyka, alebo z didaktiky literatúry. 

 



 

Maďarský jazyk a kultúra 

 

Ústna skúška 

1. Maďarský jazyk a kultúra 

2. Preklad a tlmočenie 

 

V prípade predmetu Maďarský jazyk a kultúra študent zodpovedá otázky z bilingvizmu a 

kontaktológie. V prípade predmetu Preklad a tlmočenie študent zloží skúšku zo simultánneho 

tlmočenia. 

 

Fínsky jazyk a kultúra 

 

1. Fínsky jazyk a kultúra 

2. Preklad a tlmočenie  

 

Skúška zahŕňa preklad odborného textu z fínskeho do slovenského jazyka, prípadne z fínskeho 

do maďarského jazyka, napísanie eseje vo fínskom jazyku a otázky z gramatiky na základe 

textu eseje alebo prekladu.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Comenius Egyetem BTK – Magyar Nyelv és Irodalom Tanszék 

Mesterszakok (Mgr.) államvizsgatárgyai magyar nyelvből és irodalomból 

Tanulmányi szakok: 

Magyar nyelv – kiadványszerkesztő szak 

Magyar nyelv és irodalom – tanár szak (UAP) 

Magyar nyelv és kultúra – tolmács-fordító szak (OPT) 

Finn nyelv és kultúra (OPT) 
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ÁLLAMVIZSGATÁRGYAK  

 


