PROFEX ÁLTALÁNOS NYELVVIZSGA

Alapfok – beás nyelv
Szóbeli
Beszédértés

vizsgázó sorszáma:


dátum:
2007. 03. 30.

Figyelem! A vizsga akkor lehet sikeres, ha a vizsgázó részegységenként legalább 40%-ot
teljesít.
Ceruzával írt dolgozat érvénytelen.
Oldja meg a feladatlapot a hallott szöveg alapján!

1. szöveg
FELADATLAP
I. A hallott szöveg alapján válassza ki a kérdésre illő választ! A helyesnek vélt válaszmondatot
húzza alá! (5 pont)
Egy feladatot megoldottunk:
Dă kic áj misz áku?
a) Dă trijspzrăzesj áj dă zîlyé misz.
b) Dă trijzăsj áj dă zîlyé misz.
c) Dă trij áj dă zîlyé ám trikut.

1. Sjé oj fásjé jo ákásză?
a) Jo ly-oj fásjé păru lu mámi sî lu tátyi.
b) Inká mámá sî tátá îm tájé păru, kă mikă misz.
c) Nyimik nu fák.
2. Sjé fel lukru oj áve?
a) Szinész oj fi.
b) Fodrász oj fi.
c.) Damnă oj fi.
3. Sjé m-oj la, dákă găzdákă oj fi?
a) Calyé mîndré.
b) Fisjorj.
c) On kár nou.
4. Hungyé ám dă gînd sză mă duk dăpă iskulă?
a) În Hollywood.
b) Ákásză.
c) În cárá nasztră.

5. Sjé fel mănkáré-m plásjé?
a) Fézelék dă dublyák.
b) Mázăré făkălyită ku sunkă.
c) Kárnyé friptă.
II. A hallott szöveg alapján válaszoljon magyarul – maximum tíz szóból álló mondattal – az
alábbi kérdésekre! (7 pont)
1. Az általános iskola után, hová szeretnék menni?

2. Mi a baj a falubeli fodrásszal?

3. Mi tetszik nekem Péteren?

4. Kinek a házában fog élni a család, ha nagy leszek?

5. Miért nem fog velünk lakni a nagymama?

6. Miért példaképem Cameron Diaz?

7. Miért lesznek rám büszkék a szüleim?
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2. szöveg
FELADATLAP

I.

II.

A hallott szöveg alapján, jelölje aláhúzással, hogy az alábbi állítások igazak, vagy
hamisak! (3 pont)
Egy feladatot megoldottunk:
Julá áré dă gînd sză be lá fugádo.

gyirépt ăj

nu-j gyirépt

Cîgánu lu Julyi o pirit hungyivá.

gyirépt ăj

nu-j gyirépt

Nyicá l-o văzut jér pă cîgánu lu Julyi.

gyirépt ăj

nu-j gyirépt

Pă Pálá l-or mănát, kă-j bityág.

gyirépt ăj

nu-j gyirépt

A hallott szöveg alapján egészítse ki az alábbi összefüggő szöveget egy-egy hiányzó
szóval. (5 pont)
Egy feladatot megoldottunk:
Cîgánu lu Julyi inká n-o vinyit ...................... Cîgánu lu Julá inká n-o vinyit ákásză.

Nyicá gîngyestyé, kă cîgánu lu Julyi în ......................... ăj.
Julá, nu styijé, sjé................. áré káru lor.
Julá ...........................-j, dă dauă szăptămîny.
Dákă kezelésurilye nu j-ázsută, .……………………… .sză márgă Julá în korház.
Cîgánu lu Nyici ………………. lá fugádo.
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