
  

PROFEX ÁLTALÁNOS NYELV- 

VIZSGA 
 

Alapfok – beás nyelv 

Szóbeli 

Beszédértés 

 

 

vizsgázó sorszáma: 

 

dátum: 

2007. 03. 30. 

 

 
Oldja meg a két feladatlapot a hallott szöveg alapján! Elérhető pontszám: 20 pont 
Figyelem! A vizsga akkor lehet sikeres, ha a vizsgázó részegységenként legalább 40%-ot teljesít.  

Végső megoldásként csak a tintával írt változatot fogadjuk el. 

Kérjük, hogy jól gondolja meg a válaszát, mivel bármilyen válaszmódosítás esetén válasza 
érvénytelen. 

 1 

MEGOLDÓKULCS 

Beszédértés 

 

 

1. szöveg  

  

 Înká în iskulă învăc, dă trijszprăzesj áj dă zîlyé misz, dá odátă oj szfărsî áisj, sî mă 

duk în szakmunkás képzé, s-oj învăcá, sză fák păr mîndru. Ákásză s-áku jo lyé táj 

păru lu tátyi sî lu mámi. În iskulă oj învăcá sjigogyi, s-áfel igyesă oj fi, dă toc lá 

miny-or vinyi dîn szát, nu lá mujeráje, káré áku lukră sî nisj divatu nu kunastyé. Dákă 

toc lá minyé or vinyi, bány mulc oj kutá. Áfel găzdákă oj fi, ká vál-o damnă. Calyé 

mîndré m-oj la, sî fisjori maj toc pă minyé m-or áve dă gînd. Dá jo numá pă Pétru-l 

plák. Sjé mîndri-sz otyi lu kupilulá, mănká-ly-ás! 

 Dîn bányije m-oj la o kásză máré, sî tátá, sî mámá ákulo or kusztá. Dá masá me n-

o vinyi ákulo, kă mi-j ură dă je. Áfel ăj, ká vál-o buszurkánă. 

 Dá jo n-oj kusztá în cárásztá. Mă duk în Hollywood. Ám áhuzît, kă fodrászurilye 

lu szinészurilye bány mulc kápătă ákulo. Sî m-oj áflá ku Cameron Diaz. Áfelă mîndră 

ám dă gînd sză fju, ká je. Ákulo o rămînyi on án, s-oj vinyi ákásză ku bány mulc. Sî 

tátá, sî mámá măréc or fi pă minyé. Dá átunsj mámá áje m-o ferbé, sjé mijé-m plásjé. 

N-oj mănká máj mult fézelék dă dublyák. Numá mázăré făkălyită ku sunkă. Ej, sjé 

biny m-o fi! 

 Dá áku járă trébé sză musugutészk... 
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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. 

 

1. Sjé oj fásjé jo ákásză? 

a) Jo ly-oj fásjé păru lu mámi sî 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) On kár nou. 

b) Calyé mîndré. 

c) Fisjorj. 

 

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) Kárnyé friptă. 

c) Mázăré făkălyită ku sunkă. 
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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? 
 

Szakmunkásképzőbe. 

 

2. Mi a baj a falubeli fodrásszal? 

 
Nem ismeri az új divatot. 

 

3. Mi tetszik nekem Péteren? 

 
A szép szemei. 

 

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

  
Az én házamban fognak élni. 

 

5. Miért nem fog velünk lakni a nagymama? 

 
Nem szeretem, mert olyan, mint egy boszorkány. 

 

6. Miért példaképem Cameron Diaz? 

 
Oyan szép szeretnék lenni, mint ő. 

 

7. Miért lesznek rám büszkék a szüleim? 

 
Azért, mert sok pénzem lesz. 
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2. szöveg 
 

Nyică:  - Á sjé-j ku tyinyé, Julá me? Hun tyé dusj? 

Julă:  - Dá nyimik, Nyicá me. Mă duk lá fugádo. 

Nyică:  - Sj-áj dă gînd tu ákulo? 

Julă:  - Pă cîgánu-m îl kot. O mérsz dă pă pită, dá inká n-o vinyit ákásză. 

Nyică:  - Lá fugádo? Sjé kată jél ákulo? Ásá styu, kă nu be. 

Julă:  - Dacskă nu. Numá în cîgány umblă sză be. Dá áku nisj szomszédu nu-j ákásză. 

Nyică:  - Patykă lá frátyi szo-j. Sî jér ákulo-jrá, kînd vinyem ákásză dîn lukru. 

Julă:  - Na véz, áje patyé fi. Káru má dă trij szăptămîny lá frátyi szo ăj. 

Nyică:  - Dá sjé báj áré kárulá? K-áku l-ác kumpărát. 

Julă:  - Drágu-l Domn styijé, kă Pálá mnyo, mănká-j-ás szuflyitu ásá vizitestyé, ká  

vál-on bulînd. 

Nyică:  - Nisj nu merzsjé káru? 

Julă:  - Nu. Dá mi-j frikă, kă nu styu, kit oj plătyi. áku nisj jo n-ám lukru, nisj jél nu 

  lukră. 

Nyică:  - Dá kum? Ty-or mănát dă lá válalat? 

Julă:  - Dacskă m-or mănát. Bityágă misz má dă dauă szăptămîny. 

Nyică:  - Á sjé báj áj? 

Julă:  - Tot mă daré mirzsjuku. Nu pot sztá mult. 

Nyică:  - Sjévá szér áj kăpătát? 

Julă:  - Zesjé kezelésurj kápăt. Dákă estye nu m-or ázsută, trébé sză mă duk în 

korház. 

Nyică:  - Dá Pálá dă sjé n-áré lukru? 

Julă:  - Pă jél l-or mănát. Zîsje, kă lyésznyik ăjrá lukru, sî l-or mănát. 

Nyică:  - Styu. Sî ku cîgánu-m ásá or făkut. 

Julă:  - Dá hungyé-j áku? 

Nyică:  - Lá fugádo. 

Julă:  - Dá sjé kată jél ákulo? Ásá styu, kă nisj jél nu be. 

Nyică:  - Áku ákulo lukră. Krăsjmár ăj. Má d-o lună. 

Julă:  - Ánume? Átunsj jél m-o szpunyé, dákă cîgánu-m lá fugádo o merzsjé. 
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2. szöveg 

FELADATLAP 

 

 

I. 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 beás 

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 lá fugádo ăj.  

Julá, nu styijé, sjé báj áré káru lor. 

Julá bityágă-j, dă dauă szăptămîny. 

Dákă kezelésurilye nu j-ázsută, trébé sză márgă Julá în korház. 

Cîgánu lu Nyici lukră lá fugádo. 


	I. A hallott szöveg alapján, jelölje aláhúzással, hogy az alábbi állítások igazak, vagy
	A hallott szöveg alapján egészítse ki az alábbi összefüggő szöveget egy-egy hiányzó beás szóval. (5 pont)

