vizsgázó sorszáma:

PROFEX ÁLTALÁNOS NYELVVIZSGA



Középfok – 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.

FELADATLAP
I. A hallott szöveg alapján pótolja - maximum 3 szóval - a megadott mondatokból a hiányzó
részeket! (5 pont)
Egy feladatot megoldottunk:
Ávem dă gînd, sză-j jau .................................. lu fetyi-m.
Ávem dă gînd, sză-j jau o kămásă nauă lu fetyi-m.

1. M-ám dusz…………………………………..…………, sî zîsjé mujere, kit trébé sză plătyészk.
2. Szkumpă-jrá kămásá, sî nisj villanyu n-ám ………………………..……..…… inká.
3. Ásá ……………………………………….…………-jrá, k-ánti nisj nu styijem, sjé sză-j zîk.
4. Kămásásztá nisj nu-j……………………………….……...
5. Mujeráje nisj nu styije, sjé sză-m…………………………..……….. kînd rindéru o mérsz.

II.
Válaszoljon magyarul egy - tíz szónál nem hosszabb - mondattal az alábbi kérdésekre
az elhangzott szöveg alapján! (5 pont)
1. Mit akartam venni a lányomnak?
………………………………………………………………………………….
2. Miért vettem meg azt a drága inget?
……………………………………………………………………………….…
3. Mit gondolt a másik boltban rólam az eladónő?
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……………………………………………………………………………………………………………………
4. Mit tett, hogy tisztázza a helyzetet?
………………………………………………………………………………………………………………….
5. Mit mondtam neki az eset után?
………………………………………………………………………………………………………………..

2. szöveg
FELADATLAP
1. Egészítse ki a mondatokat a hallott szöveg alapján beás nyelven! A kipontozott helyekre
maximum öt szót írjon! (5 pont)
Egy feladatot megoldottunk:
Á hungyé ..................... dă váră?
Á hungyé vic merzsjé dă váră?

Ku bărbátu-j sî ku kupiji-s …………………………………………….. sză márgă hungyivá.
Julá lá frátyi szo o foszt pă ………………………………………………….…….
Kupiji sî bărbátu lu Jévi tot ………………………………….……., hungy-or merzsjé lá váră..
Jévá zîsjé, kă ku totu családu-j mult ár trăbuji …………………………………… dákă nu ku
kár ár merzsjé. Sî Julá áré dă gînd on …………………………………….………. .
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II. A hallott szöveg alapján húzza alá azt az egy állítást, amelyik igaz. (5 pont)
Egy feladatot megoldottunk:
A./ Julá styijé, hungy-or merzsjé dă várá.
B./ Julá nu styijé, hungy-or merzsjé dă várá.
C./ Julá ákásză rămînyé dă várá.
D./ Julá numá ku Jévá ár merzsjé hungyivá.
1.
A./ Jévá sî dă tamnă o foszt hungyivá în áltă cáră.
B./ Julá sî Jévá sz-or áflát dă tamnă.
C./ Jévá ro ástyáptă tamná.
D./ Julá dă tamnă merzsjé sză hugyunyászkă, kă átunsj nu-j ásá szkump.
2.
A./ Bărbátu lu Jévi áré dă gînd sză márgă lá tenger.
B./ Sî kupiji lu Jévá áré dă gînd sză márgă lá Adria.
C./ Julá inká n-o foszt lá Adria, dá în várásztá sî je merzsjé ákulo.
D./ Jévá numá fără kupiji ár merzsjé lá tenger.
3.
A./ Bărbátu lu Jévi d-áje s-o lat on kár, kit ku álá sză márgă sză hugyunyászkă.
B./ Bărbátu lu Jévi nu s-o lat kár.
C./ Bărbátu lu Jévi s-o lat on kár.
D./ Bărbátu lu Jévi s-o lat on kár nou, káré nu-j hăsznălit.
4.
A./ Ku kár máj mult patyé sză vádă, dăkit ku busz o ku gézés.
B./ Ku kár nu lyé trébé átitye calyé.
C./ În kár binyé patyé sză sză kulsjé.
D./ Ku kár máj repé ázsunzsjé, dăkit ku gézésu o buszu, d-áje s-o lat kár bărbátu lu Jévi.
5.
A./ D-áje ár fi binyé sză márgă Jévá ku családu-j în Szlovákia, k-ákulo jestyé sî gyál, sî
tenger.
B./ Szlovákia cáră buná-r fi, kă-j áprapé-j, mîndră-j, sî lyésznyikă-j.
C./ În Szlovákia numá pă gyálurj jestyé áloturj.
D. / Tyár în Szlovákia ăj livigou tyiszt.
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