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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.

MEGOLDÓKULCS
Beszédértés
1. ELHANGZOTT SZÖVEG
C-oj părî, kum ám umblát jér. Ávem dă gînd, sză-j jau o kămásă nauă lu fetyi-m.
Kimésjilye, sjé áve ruptyé-szrá, o misj ăszrá. Sjé sză fák? Krestyé, ká buretyilye. S-áku j-o fi
zuá dă năszkut, sî gîngyem, kă j-oj la o kămásă mîndră.
Ám mérsz în Pisju. M-ám dusz într-o boltă, sî j-ám áflát o kămásă mîndră. Ánume
mîndră-jrá. Vergyé-jrá, ku florj misj, sî dîn anyag bun ăjrá. Mă ujt pă plátá-j, pátru ezeré-jrá,
nisj nu-j szkumpă.-gîngyem jo. M-ám dusz sză plătyészk, sî zîsje mujere: „Pátruszprăzesj o
fi.” „Sjé?” – întréb jo. „Átitá-j. Ujtă tyé pă pipárosu-j” – zîsjé. Mă ujt sî jo, s-ánume átită-jrá,
numá n-ám lat dă vestyé unu înnentyé. Dá sjé sză fák repé. Kămásá mîndră-jrá, sî soru máréjrá, toc pă minyé mă ujtá, patykă gîngye, kă băjisicásztá nisj nu styijé sză szămălászkă. „Na dáje sî oj kumpărá-o” – zîsjem. Szumpă-jrá, sî nisj villanyu n-ám plătyit inká. „Maj o fi kumvá.
Numá fátá sză fijé fălasză.” – gîngyem. Dăp-áje m-ám dusz sză-m jau sjévá sză mănînk, kă
famé mi-jrá lá unszprăzesj sjászurj. Buszu lá trij sjászurj purnyestyé. Á sjé sză fák pîn átunsj?
Ám áflát o boltă, sî m-ám lat on szenvics. Mănînk pă kályé, ku trásztá sî ku szenvics în mîná,
sî mă ujt lá calyilye în kirakaturj. Dá sî áfáră-szrá calyé. Ink-odátă vinyé o mujeré, sî m-ápukă
lá păr, sî kizdilestyé sză zberé. Zîsje, sză-j dau înnápoj, sj-ám furát. Ákulo pă ulyică. Ásá
rusînyé mi-jrá, k-ánti nisj nu styijem, sjé sză-j zîk. „Jo n-ám furát nyimik. Ujtă tyé în trásztám” – zîsjem. M-o dusz înlontru, sî sjigogyi o lat áfáră dîn trásztă. Ink-o văzut kămásá. „Ásztá
hungy-áj lat-o?” – zîsje – „Dă hungy-áj ávut átic bány? Ásztá ásá áj furát-o. Sî noj ávény áfelă
kămásă. N-áku l-oj tyimá pă rindér.” – zîsje mujeráje. J-ás fi putut sză-j zîk, sjé ávem dă gînd,
nisj nu m-ahuzît. Ro frikă mi-jrá, dá nisj nu-nkrigyem, kă ásztá o păcît ku minyé. Na mujeráje
l-o tyimát pă rindéru. Dámnyză or vinyit áfáră, sî jegyzékényv or făkut, sî adaturilye m-or lat
szusz. Rindéru sî pă minyé m-o-ntribát, sjé, kum o foszt, sî pă mujeráje. Ásá dă sjácă-jrá,
dăkit nu plînzsjem. Inkă rindéru apukát-o kămásá, sz-o ujtát, sî j-o zîsz lu mujéristyije:
„Kămásásztá nisj nu-j d-áisjé. Véz pipárosusztá. Pă boltásztá n-a-sá o tyámă, ká pă boltáje d
hungyé-j pipárosusztá. Nisj plátá nu ásá-j szkrisză, ká pă calyilye lá voj. Băjisicásztá
gyiriptátyé áré. Je n-o furát nyimik. Dákă n-áj văzut, k-o furát sjévá, átunsj nisj nu zî ásztá fel,
k-áku je tyé patyé jilinti szusz” Pjátră máré o kăzut zsjosz dă pă szuflyitu-m.” Dăp-áje lá
minyé sz-o-ntorsz, sî m-o-zîsz, kă dákă ám dă gînd, o pot jilinti szusz. Jo m-ám gîngyit kátá
ocără, dá dăp-áje ám zîsz, kă nu. Máj binyé mă duk ákásză. Rindéru o mérsz, dăp-áje mujeráje
nisj nu styije, sjé sză-m zîkă. „Véz – j-ám zîsz jo – băjási nu toc fură, sză nu gîngyésty
mingyá, kă latră misz!” K-aje ám mérsz lá busz, nisj n-ám ástyiptát sză-m zîkă sjévá.
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FELADATLAP
I. A hallott szöveg alapján pótolja a megadott mondatokból a hiányzó szavakat! (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 sză plătyészk, sî zîsjé mujere, kit trébé sză plătyészk.
2. Szumpă-jrá kămásá, sî nisj villanyu n-ám plătyit inká.
3. Ásá rusînyé mi-jrá, k-ánti nisj nu styijem, sjé sză-j zîk.
4. Kămásásztá nisj nu-j d-áisjé.
5. Mujeráje nisj nu styije, sjé sză-m zîkă, 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?
Egy inget.
2. Miért vettem meg azt a drága inget?
Sokan álltak mögöttem a pénztárná,és tetszett is.
3. Mit gondolt a másik boltban rólam az eladónő?
Azt, hogy loptam.
4. Mit tett, hogy tisztázza a helyzetet?
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Rendőrt hívott.
5. Mit mondtam neki az eset után?
Ne gondolja rólam mindjárt, hogy lopok, amiért cigány vagyok.

2. szöveg

1. ELHANGZOTT SZÖVEG
- Julá me! Á hungyé vic merzsjé dă váră?
- Inká nu styu, Jévá me. Patykă jár-ony merzsjé lá frátyi mnyo în Rumînyijé. Dá dă sjé
întrébj?
- D-áje, kă sî noj ávény dă gînd sză mirzsjény hungyivá ku bărbátu-m sî ku kupiji, dá inká nu
styijény, hungy-ár trébuji sză mirzsjény. Sî dă tamnă, kînd ny-ány áflát odátă, m-áj părît, kác foszt hungyivá în cáră áltă.
- Dá-nume. Lá frátyi mnyo ány foszt pă dauă szăptămîny.
- Sî nauă ny-ár fi binyé sză mirzsjény hungyivá. Bărbátu-m k-ánti lá Adria áve dă gînd sză
márgă, dá kupiji n-áré dă gînd sză vádă tengeru. Máj binyé-n într-o păduré ár merzsjé,
hungyé sî áloturj patyé sză vádă. Má kînd dă váră szfătijestyé, máj binyé mă duk d-ákásză.
Tot sză szfăgyestyé.
- Dá dă sjé nu vă dusjéc într-o irodă? Ákulo máj mult styijé sză vă zîkă, hungy-ác putye sză
mirzsjéc.
- Ám foszt má într-o irodă, dá szkumpé-sz lokurilyestye, kă sî jéj d-într-ásztá kusztă. Dákă
családu totu ár merzsjé hungyivá, átit ár trăbuji sză plătyiny, kă dîn bányije s-on kár nou nyány putye kumpărá. Sî gézésu, sî buszu szkump ár fi, s-átunsj n-ám szfătijit dă ripilo.
- Dá kum ávéc dă gînd sză mirzsjéc?
- Ku kár. Bărbátu-m áku s-o lat on kár.
- Bătîrn ăj kárulá?
- Nu. Inká dă nauă áj dă zîlyé-j
- Kit o foszt?
- Sásză szutyé dă ezeré.
- Nisj n-o foszt szkump. Sî nauă ny-ár trăbuji on kár nou. Hăsztá unyirj nisj nu purnyestyé.
Numá ákulo sztă în hudvár, sî plătyiny dăpă jél.
- Kárusztá bun ăj, sî mîndru-j. Dá nisj nu mănînkă mult.
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- Ku kár máj lyésznyik ár fi sî nyaralásu, dăkit ku buszu o ku gézésu.
- Dá sî calyilye máj bun lok áré. Sî ákulo mirzsjény, hungyé noj ávény dă gînd. Ásá sî máj
mult vigyény.
- L-a-n család máré, ká családu to, gro ár fi fără kár.
- Dá s-ásá-j gro, kă nu styu, hun sză mirzsjény. Hjábá ávény kár.
- Sjé gînd ávéc! Mi-j milă dă voj. Dusjécă vă lá szlovákurj! Jo ákulo ás merzsjé în loku
vosztru.
- În Szlovákia? Dá dă sjé? Sjé-j ákulo, sjé nu-j áisj?
- Gyálurj márj, pădurj mîndré ku áloturj, sî livigou tyiszt, áprapé-j, sî nisj nu-j ásá szkump
lok, ká lá tenger.
- Patyk-ánume ákulo ony merzsjé. Maj oj szfăti ku bărbátu-m, sî ku kupiji. Na véz, styijem jo,
kă pă sjinyé trébé sză tyé-ntréb.

FELADATLAP

1. Egészítse ki a mondatokat a hallott szöveg alapján beás nyelven! Minden üres helyre egy
szót írjon! (5 pont)
Egy feladatot megoldottunk:
Á hungyé ..................... dă váră?
Á hungyé vic merzsjé dă váră?

Ku bărbátu-j sî ku kupiji-s áré dă gînd sză márgă hungyivá.
Julá lá frátyi szo o foszt pă dauă szăptămîny.
Kupiji sî bărbátu lu Jévi tot sză szfăgyestyé, hungy-or merzsjé lá váră..
Jévá zîsjé, kă ku totu családu-j mult ár trăbuji sză plătyászkă, dákă nu ku kár ár merzsjé.
Sî Julá áré dă gînd on kár nou.
Jévá o szfătiji ku bărbátu-j, sză márgă-n Szlovákia.
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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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