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2.sz. melléklet - Tolmácsverseny 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

Tolmácsolási verseny 
 

11. és 12. osztályos tanulóknak 

 

A STUDIO ITALIA OLASZ ISKOLA a középiskolai olasz verseny alkalmából 

tolmácsolási 

versenyt hirdet. 

 

 A tolmácsolási verseny 3 részből áll: 

 

 

 

I. fordítás olaszra: A versenyzők a mellékelt szöveget lefordítják, majd az elkészült fordítást 

előre elküldik az info2@studioitalia.hu e-mail címre. 

10 ok, amiért érdemes ellátogatnod Olaszországba 

1. Mesébe illő városok 

Olaszországban számos méltán világhírű város található. Akár az északi, akár a déli régiókat 
nézzük, a kulturális központok tele vannak szebbnél szebb katedrálisokkal és történelmi 
emlékművekkel. Bármelyik részét is tűzöd ki úti cél gyanánt, Olaszország települései nem 
okoznak majd csalódást. 
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2. Olaszország a művészetek szentélye 

Órákig sorolhatnánk, hogy hány művészt, tudóst, mérnököt és gondolkodót köszönhet a világ 
Olaszországnak, akiknek művei és munkássága a mai napig relevánsak maradtak. Olaszország 
valójában Európa kulturális hagyatékának feléért felelős – ilyen szempontból nincs még egy 
hasonló ország az egész világon. 

3. Gyönyörű olasz tájak 

Olaszország egyértelműen a világ legszebb országai közé tartozik, hiszen kevés ország 
sorakoztat fel egyszerre meleg, mediterrán tengerpartokat és hófödte, égig érő hegycsúcsokat a 
határain belül. 

4. Az olasz konyha 

Az olasz konyha az ország kultúrájának szerves részét képezi. Mi több, minden olasz régiónak 
megvannak a maga különlegességei, mind a fogások, mind az elkészítési módok értelmében. Ez 
az egész egy nagyon színes, változatos, és persze ízletes gasztronómiai összképet eredményez, 
és akkor még nem is említettük az olasz borokat... 

5. Európa leghosszabb partvonala 

Umbria kivételével az összes olasz régiónak van tengerpartja, így nem nehéz olyan olaszországi 
nyaralást szervezni, amely során valamelyik tengert is megcsodálhatod. 

6. Az olasz üzletek kínálata 

Elég csak a világhírű olasz márkákra gondolni és máris nem hangzik túlzásnak, hogy 
Olaszország a világ divatközpontja, Milánó pedig egyenesen a divat fővárosa. Az olasz 
boltokban az ember elképesztő választékot talál mind a fényűző, mind pedig a megfizethetőbb 
ruhadarabokból. Ha szeretsz „shoppingolni”, akkor Olaszország tárt karokkal vár majd! 

7. Azok az olasz borok… 

Egy olaszországi út elképzelhetetlen egy kiadós bortúra nélkül. Ha már egyébként is olasz 
gasztronómiai remekekkel kényezteted magadat utazásod során, ne feledkezz meg a hozzájuk 
passzoló legjobb borokról sem! 

8. Olasz ünnepek és karneválok 

Az olasz karneválok igazán egyediek. Persze Olaszországnak nem csak egy figyelemre méltó 
ünnepsége van. A különleges történelmi események például életre szóló élményt nyújtanak 
mindazoknak, akik jókor és jó helyen látogatnak el ezek helyszíneire. 

9. Nem méregdrága 

Sokan ódzkodnak a nyugati országoktól, hiszen egy-egy nemzetközi utazás könnyedén 
megcsonkíthatja az ember megtakarításait. Szerencsére mindenhol, így Olaszországban is 
találni olyan szórakozási, szállás-, illetve étkezési lehetőségeket, amelyekért nem kell könyékig 
a zsebünkbe nyúlnunk, ha egy élvezetes, emlékezetes olasz útra vágyunk. 

10. Mindig lesz még több felfedeznivaló 

Még ha az ember minden évben, vagy évente akár több alkalommal is ellátogat Olaszországba, 
garantáltan mindig lesz valami, amit még nem látott, és elkápráztatja majd, hiszen  minden 
régiónak megvannak a maga kulturális és gasztronómiai különlegességei, anélkül, hogy 
megfeledkeznénk Olaszország szigeteiről!  
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II. rövid olasz szöveg azonnali fordítása (blattolása) olaszról magyarra, 

 
kétirányú tolmácsolás. A versenyző tolmácsfeladatot lát el egy magyar-olasz 
konzultáción,  
1. Igaz-e, hogy az olasz fiúk és férfiak ma már többet költenek kozmetikumokra, mint 
az olasz lányok és asszonyok. Magyarországon is ez a tendencia? (pl. az emberi test, 
kozmetikumok, a szépészeti ipar)? 
2. Mit kell tudnia egy tolmácsnak, és mit egy fordítónak? 
3. Nehéz a magyaroknak olaszul tanulni? És az olaszoknak magyarul? Miért? 
(nyelvtani, nyelvészeti terminusok) 
4. Mit szeretnek Budapestben az olaszok? 
5. A mai olasz politika pártjai, szereplői, bonyodalmai. A politikai pártok rendszere 
Magyarországon és Olaszországban 
6. Az olaszok étkezési szokásai? 
7. Mi motiválhatja a magyarokat, hogy olaszul tanuljanak. És az olaszokat, hogy 
magyarul tanuljanak? 
8. Azt mondják, hogy az utóbbi években több mint fél millió magyar vándorolt ki 
külföldre, főleg Németországba, Angliába, Ausztriába. Miért nem Olaszországba, 
Európa talán legszebb országába? 

 

A felsorolt nyolc téma közül minden résztvevő válasszon ki ötöt, és ezek szókincséből 

készüljön fel. A szóbeli verseny előtt közölje majd a zsűrivel, melyek a választott témái. 

 

 
 A versenyzőknek nem a fenti témákban való jártasságukról kell tanúbizonyságot 

tenniük, hanem azokkal kapcsolatos beszélgetésben kell tolmácsként részt 

venniük, tehát elsősorban az adott  témához kapcsolódó szókincsből, az azzal 

kapcsolatos beszélgetésekben, cikkekben előforduló  kifejezésekből   kell   

készülniük! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

  

 Díjak: 

I.díj: egynyelvű értelmező kisszótár és ingyenes részvételi lehetőség a 2023. júniusi vagy 

decemberi CILS nyelvvizsgán 

II. díj: ingyenes részvétel a 2023. júniusi vagy decemberi CILS nyelvvizsgán 

 

III.díj: egynyelvű értelmező kisszótár 


