vizsgázó sorszáma:

PROFEX ÁLTALÁNOS NYELVVIZSGA



Felsőfok – beás nyelv
Szóbeli
Beszédértés

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. szöveg
1.szöveg
FELADATLAP

I.

A hallott szöveg alapján válassza ki az alábbi állítások közül a helyes választ!
Húzza alá a jónak ítélt mondatot! (5pont)

A. În Bálátonă mult m-ám szkăldát.
B. Lá Bálátonă m-ám áflát ku cîgánu-m.
C. Lá Bálátonă m-ám áflát ku frátyi mnyo.
D. Lá Bálátonă numá odátă ám foszt.
1.
A. Untyu mnyo o foszt lá noj pă gustyijé.
B. Noj ány foszt lá untyu mnyo pă gustyijé.
C. Numá pă dauă zîlyé ány mérsz lá untyu mnyo.
D. Tátá ny-o tyimát lá untyu mnyo.
2.
A. În fugádo nyime nu-l kunustye pă untyu mnyo.
B. Fugádou plyin ăjrá dă aminy sztrăjiny.
C. Ásá binyé-l kunustye pă untyu mnyo, dă sî beré j-or ádusz, kînd l-or văzut.
D. Fugádou máré-jrá.
3.
A. K-ánti numá nyé ujtány pă unápált ku Jánăs.
B. K-ánti Jánăs m-o văzut.
C. Máj înti jo l-ám lat dă vestyé pă jél.
D. Kum m-o văzut Jánăs, m-apukát dă mîná.
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4.
A. Repé trisje dobá, kînd ástyiptám, sză fijé sásză sjászurj.
B. Repé mirzsje percurilye pîn lá sásză.
C. Nu trisje dobá, kînd ástyiptám, sză fijé sásză sjászurj.
D. N-ám ávut răgáz, sz-ástyépt, sză fijé sásză sjászurj.
5.
A. Ro frig ăjrá áfáră.
B. Vremé bună-jrá inká áfáră.
C. Kăldură máré-jrá áfáră.
D. Ro întunyerik ăjrá áfáră.

II. A hallott szöveg alapján egészítse ki egy-egy beás szóval az alábbi hiányos mondatokat!
(5 pont)
Kászá lu untyu mnyo …………………..-jrá dă fugadoulá, hungyé umblá.
Jánăs ku doj áj dă zîlyé máj …………….. ăjrá, dăkit jo.
Tátá l-o tyimát pă untyu mnyo p-on kristár dă ……………….
Kînd ám mérsz dîn fugádo áfáră tátá nisj n-o……………… dă vestyé.
Pă málu-l dă Bálátoná, p-o …………………… ány săzut zsjosz.

2. szöveg
FELADATLAP
I.

A hallott szöveg alapján válaszoljon beásul - egy maximum tíz szóból álló
mondattal - az alábbi kérdésekre! (5 pont)
1. Dă sj-o vinyit Mirá lá Ticá?
……………………………………………………………………………………..
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2. Hungyé-j kupilu lu Tici?
……………………………………………………………………………………..
3. Sj-o fásjé Mirá, kit sză sz-ástyimbé kusztu?
……………………………………………………………………………………..
4. Dă sjé-j báj, dákă iskulá dăpártyé-j?
……………………………………………………………………………………..
5. Sjé zîsjé Mirá, dă sjé n-ár fi nyimik d-úntr-áje, dákă părinci ár szkrijé lu
polgármester, kit sză nu-ntyigă iskulá?
……………………………………………………………………………………..

II. A hallott szöveg alapján egészítse ki egy-egy beás szóval az alábbi hiányos mondatokat!
(5 pont)
Káré áré ocără bány sî ……………..…………, álá merzsjé dîn szát.
Kászá lu Ferku sz-o …………………….
Dá nisj áku nu ………………..………, k-ánume or …………………….. iskulá.
Nisj iskulyilye nu nyé ………..…………….., véz?
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