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MEGOLDÓKULCS

1. szöveg

1. ELHANGZOTT SZÖVEG

Dákă sjinyivá mult kusztá, sî mult vigye, multyé rîndurj sză mujtă-n sjévá, îj vinyé-n
firé zîlyilye máj mîndré, sjévá, sjé nu patyé sză mujtyé. Sî ku minyé-j ásá. Kînd îm vinyé-n
firé arékityé zîlyé, o sjászurj mîndré, nu birij ku lákrimilye-m, sî p-áje mă gîngyészk, sjé ku
nurok misz, kă s-ásztá fel ám văzut în kuszt.

Kînd lá Bálátonă m-ám áflát ku cîgánu-m. Má patykă sî sjinsjzăsj áj dă zîlyé-jrá ásztá.
Ásá dă dauăzăsj dă áj dă zîlyé-jrám, Jánăsu mnyo ku doj áj dă zîlyé máj bătîrn ăjrá, dăkit jo,
dă dauăzăsj sî doj dă áj ăjrá. Jo ku mámá sî ku tátá ám foszt lá untyu mnyo pă gustyijé p-o
szăptămînă. Várá-jrá, sî kăldură máré. Untyu mnyo ny-arătát on fugádo áprapé dă kásză,
hungyé săgye, sî ny-o szpusz, kă jél ákulo szuktule sză umblyé. Odát-ány mérsz ku jél.
Ánume-l kunustye în fugádoulá. Kînd l-or lat dă vestyé, repé j-ádusje o beré álbă, kă styije, kă
áje-j plásjé. Átunsj l-ám văzut pă Jánăs. Ákulo lukrá în fugádo. Mulcînsj nu-nkregyé, kă poc
sză plásj pă sjinyivá, pă káré átunsj îl véz în kuszt máj înti, dá jo înkréd, kă sî ku minyé ásá-
jrá. Numá mă ujtám pă jél, sî jél pă minyé, dá nu zîsjeny nyimik. Kînd tátá áve dă gînd sză-j
je o beré lu untyu mnyo, styijem, k-o vinyit dobá, sză-l kunoszk pă JÉL.

Zîsjem lu tátyi, kă maj jo j-oj ádusjé lor buturá. M-ám dusz lá pult, dá tot pă Jánăs mă
ujtám. Trémurám, ubrázu-m rosu sz-o făkut, ro mă szîmcem. „Sjé-c pot dá?” – întribá jél dă
minyé ku fălusjijé-n háng. Ám sjirut, sjé tátá m-o zîsz, dá ásá trémurám, dă nu putyem sză-o
duk lá másză. Patykă ásztá sî jél o lat dă vestyé, o patykă numá lukru s-áve dă gînd sză-s fákă,
sî m-o-ntribát, sză m-ázsutyé. J-ám kiszinit, sî kicusdujinsj ány purnyit lá másză. M-o-ntribát:
„Kum tyé tyámă?” „Ruzsá” – zîsjem. Dăp-áje l-or tyimát l-a másză, s-o mérsz. Tátá sî untyu
mnyo unyirj sză áflă, dá kînd vinyé uná, sî butură jestyé, átunsj sză mujtă-n fugádo.. Szorá
me, mámá, sî jo ku mătusá me sî ku kupiji-j szuktuleny sză szfătijény, sî dăpă dauă-trij
sjászurj má n-áveny sjé sză făsjény. Dá átunsj fălasză-jrám, kînd m-o vinyit în firé, kă patykă
numá átunsj ony merzsjé ákásză, kînd sz-o-nntyizsjé fugádou. „Ásá oj áve dobă sză mă duk lá
jél kumvá, sî sză szfătészk ku jél ocără. Dá numá áje nu styijem, kum sză fák. Kum p-ásztá
mă gîngyem, o vinyit lá másză lîngă noj. Kristárurilye lyé dusje-nnápoj. „Na, áku, o nisjkînd.”
– gîngyem. Repé m-ám but iditou, m-ám szkulát szusz, s-ám purnyit dăpă jél, ku kristáru-l
gol. „Du-l sî ásztá” –j-ám zîsz.Jél m-o-ntribát, ám dă gînd máj unu o nu, dá jo repé j-ám zîsz:
„Numá numilye-c ám dă gînd sză styu.” Jánăs mă tyámă. Dá pă tyinyé?” – întribá jél. În nor
mă szîmcem. Áve dă gînd sză styijé, kum mă tyámă. „Ruzsá mă tyámă.” – j-ám zîsz însjét. Dá
ásztá nu-jrá dăsztul. „Lá sásză oj szfărsî áisj. N-áj vojé sză szfătijény hungyivá?” – întribá. „Á
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kum sză nu.” – zîsjem fălasză. On sjász ăjrá inká-nnápoj pîn lá sásză, sî percurilye kumvá n-
áve dă gînd sză trákă repé. Gîngyem, kă n-o fi sásză sjászurj ásztăz. Dá odátă tot ány ázsunsz
dobásztá. Lá usă sztătye, sî ku oty m-o tyimát áfáră. Tátá numá szfăte, nisj n-o văzut, kînd ám
mérsz áfáră, numá mámá m-o-ntribát, hungy mă duk. „Mă duk sză mă ujt ocără kéril. Átit ám
săzut, d-ám hustyunyit.” – zîsjem. Nisj n-ám áhuzît sjé m-o zîsz, kă má áfáră-jrám. Răkaré-jrá
áfáră, dá nu nyi-jrá nisj frig, nisj káld, kă szarilye nu árgye má ásá táré. Ány mérsz zsjosz lá
Bálátonă, s-ány săzut p-o pjátră máré. Szfătijeny, rîgyeny, pjetré misj zvărlyeny în ápă, sî nyé
ujtány dăpártyé, kum kăgye-n ápă vînătă. Kutotu ásá mîndru-jrá. Odátă numá m-apukát dă
mînă, sî m-o szurutát. Átunsj má styijem, kă jél m-o fi plăkătoru.

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.
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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.

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 dăpártyé-jrá dă fugadoulá, hungyé umblá.

Jánăs ku doj áj dă zîlyé máj bătîrn ăjrá, dăkit jo.

Tátá l-o tyimát pă untyu mnyo p-on kristár dă beré.

Kînd ám mérsz dîn fugádo áfáră tátá nisj n-o lat dă vestyé.

Pă málu-l dă Bálátoná, p-o pjátră ány săzut zsjosz.
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2. ELHANGZOTT SZÖVEG

- Hun tyé dusj, Mirá me?
- Lá tyiny-ám vinyit, Ticá me.
- Háj înlontru. Má dă mujt áj foszt lá noj. Áj păcît sjévá?
- Á nu. Numá păntru házi feladat ám vinyit. Kupilu mnyo bityág o foszt, dá pojmînyi patyé

sză márgă-n iskulă. Ákásză ci-j kupilu?
- Áku nu. O mérsz hungyivá ku urtásji-j. Dá háj înlontru, sî săz zsjosz. C-oj ferbé o kávijé.Áj

áhuzît, kă s-áisj áré dă gînd sză întyigă iskulá?
- Nu zî! Ánume?
- Ás-ám áhuzît lá fodrász. N-áré bány, sî nisj kupij nu-sz.
- Káré áré ocără bány sî firé, álá merzsjé d-áisj. K-ánti uvodá or întyisz, dăp-áje kényvtáru,

áku sî iskulá. Á sj-o fi áisjé? Máj ro o fi, dăkit într-o kumpányé. Á igazgatou nyé nu fásjé
nyimik? Nisj jél n-ave lukru.

- Á, lásză! O merzsjé-n nyugdij. Nyimik gînd n-ave. Nisj nu sză tiridestyé ku kupiji.
- Dá polgármesteru, kum lásză, sză-ntyigă iskulá? Dákă kupiji álthungyivá trébé sză márgă,

átunsj sî părinci or merzsjé ákulo. Nu?
- Dá. Dá gîngyésty, k-o fásjé sjévá? Nisj átunsj n-o făkut o zsumătátyé dă án nyimik, kînd

kászá lu Ferku sz-o duburît. Lá mumă szá o trăbujit sză márgă sză sádă. Áfel polgármester
jestyé-n szátusztá. Dá styij sjé? Ásá lyé trébé lu aminyistye. Sî cîgánu mnyo o purnyit pă
választásurj, dá máj binyé pă hăsztá l-or ályész.

- Dá sj-ony fásjé fără iskulă? Sj-o fi ku kupiji nostri? Dă járnă kum or umblá în iskulă în
hălálánt szát, dar ku busz? Há máj áprapé iskulă sî máj dăpártyé-j dăkit sáptyé kilométerurj.
Átit sz-or buszuzi?

- Dá. Dá pă minyé nu mă irdikilestyé. Ám foszt în bank, sj-oj la szusz bány, sî ny-ony la o
kásză áltă. Ony merzsjé d-áisj. Sj-o fi áisj, kînd márj or fi kupiji? Nu patyé álingyire sză
márgă, numá-n fugádo. Nisj mozi nu-j, nisj kényvtár, nisj diszko nu-j. Dusjécă vă sî voj, jo
áje-c zîk. Numá bătîrnyi rămînyé áisj.

- Jo styu. Sî szorá me o mérsz ku családu-j dă trij luny. Áku s-aflát lukru sî je, sî bărbátu-j. Je
má átunsj zîsje, k-ás-a fi. Dá nisj áku nu înkréd, k-ánume or înstyizsjé iskulá. Nu dă mult ám
umărát, kă-ntr-áfel száturj misj, ká hăsztá hungyigogyi ásá fásjé. Nu-sz kupij, iskulá máj
pucîny bány kápătă dă lá állam, sî nu patyé plătyi fitijálá, plátá méstyérilor sî întyizsjé.
Kînvá noj ánume máj mulcînsj ăszrány. Átunsj ăszrá o szută sî sjinsjzăsj dăkupij, áku numá
optzăsj ăsz.

- Dá szpunyé-m, sjinyé áré vojé sză ájvé kupij în cárásztá. Nisj áje nu styu, dîn sj-oj punyé
mînyi pită pă másză. Jo numá doj kupij ám, dá hungyé trij, pátru, sjinsj kupij ăsz? Ku jéj, sj-
o fi? Kum ly-ázsută cárásztá?
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- Niskum. Numá szărăsjije ly-ástyáptă. Inká-j binyé, kă lá EU nyé cînyény. Ánume máj binyé
nyé merzsjé? Nisj iskulyilye nu nyé trébé, véz? Dá nu styij, sj-or fásjé ku kászá dă iskulă?
Or vingy-o?

- Nu styu. Patykă o la-o sjinyivá, sî vál-on raktár ofásjé dîn je. Dá poc gîngyi, kă n-o rămănyi
gală ákulo.

- S-ásztá ony lăszá? Sj-ár fi, dák-ány szkrijé o kártyijé, k-ávény dă gînd sză rămîjé iskulá áisj,
sî toc ány szkrij-o alá?

- Îc szpuj jo: Nyimik n-ár fi. Bányi szfătijestyé áisjé. Máj binyé ku kupiji ár trăbuji sză nyé
tiridiny.

- Ásá mi-j milă dă jéj. Átit trébé sză-nvecé, ká lu vál-on igyvéd. Kupilu mnyo áku în hăl dă
dojilye usztáj umblă, dá áfel învăcá, sjé jo kînvá în hăl dă pátrulye usztáj.

- Nisj nu zî! Átitye kényvé dusjé kupiji-n iskulă, dă jo nu lyé birij.
- Dá pă sjé-j bun ásztá?
- Nu styu. Dá áku mán u-c pot ástyiptá fisjoru, trébé sză mă duk ákásză făr dă házi feladat. Dá

dákă nisj iskulă n-o fi repé, dă sjé sză fákă feladatuilye? Máj binyé l-oj măná sî p-á mnyo
kupil sză sză zsasjé.

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?
Păntru házi feladat o vinyit.

2. Hungyé-j kupilu lu Tici?
O mérsz hungyivá ku urtásji-j.

3. Sj-o fásjé Mirá, kit sză sz-ástyimbé kusztu?
Or la o kásză álthungyivá.

4. Dă sjé-j báj, dákă iskulá dăpártyé-j?
Ku busz trébé sză márgă kupiji sî dă járnă.

5. Sjé zîsjé Mirá, dă sjé n-ár fi nyimik d-úntr-áje, dákă părinci ár szkrijé lu
polgármester, kit sză nu-ntyigă iskulá?
Bányi szfătijestyé, d-áje.
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II. A hallott szöveg alapján egészítse ki egy-egy beás szóval az alábbi hiányos mondatokat!
(5 pont)

Káré áré ocără bány sî firé, álá merzsjé dîn szát.

Kászá lu Ferku sz-o duburît.

Dá nisj áku nu înkréd, k-ánume or înstyizsjé iskulá.

Nisj iskulyilye nu nyé trébé, véz?


