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ÁLTALÁNOS UTASÍTÁSOK 

Töltse ki nyomtatott betűvel a bal oldali fejlécet! 

A feladatok megoldását a kapott feladatlapra írja! 

Külön piszkozatlap, illetve szótár nem használható! 

Az utolsó oldalon van hely a piszkozat számára. 

Mindkét feladatot igyekezzen megoldani! 

Írjon olvashatóan és egyértelműen! 

Kék vagy fekete golyóstollal írjon! 

Ügyeljen a helyesírásra és az írott nyelv egyéb sajátosságaira! 

TUDNIVALÓK A VIZSGÁZÓK SZÁMÁRA 

A teszt két részfeladatból áll. A szövegek hangfelvételről hangzanak el. 

Az értékelés helyét hagyja szabadon! 

A konzorcium nem vállal felelősséget azokért az esetleges további információkért, amelyeket a 

felügyelők adnak, és az itt leírtaktól eltérnek. 
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Beszédértés 

 

1. rész 

 

SZÉP OTTHON 

 

Lakberendezési tanácsokat fog hallani. 

 

 

 Az Ön feladata: meghallgatni a szövegeket, és kiválasztani a jó választ (A, B vagy C). 

 

 CSAK 10 JÓ VÁLASZ VAN. 

 A 0. rész a minta. 

 A szöveget kétszer hallja. 

 

Először el kell olvasni a mondatokat. (Erre két perce van.) 

 

********** 

Minta: 

0. A nappaliba főként egy… kell. 

A) jó szőnyeg 

B) puha ágy 

C) világos függöny 

 

1. A délutáni pihenéshez, tévézéshez jó egy kényelmes… 

A) kanapé. 

B) fotel. 

C) szék. 

 

2. A nappali asztalkájára… lehet tenni. 

A) egy szép virágcsokrot 

B) boros üveget, poharakat 

C) újságot, csészéket 

 

3. Ha egy másik huzatot teszünk a régi bútorra, az… lesz. 

A) kényelmetlen 

B) hangulatos 

C) drága megoldás 

 

4. A vendégek szívesen ülnek le a… 

A) konyhaasztal körül. 

B) kályhánál a kanapéra. 

C) földön a párnákra. 

 

5. A jó alvás titka a... 

A) kiváló minőségű ágy. 

B) nem túl puha ágymatrac. 

C) sötét és hűvös hálószoba. 
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FORDÍTSON! 

 

6. Hidegebb lakásokban nyugodtan használjunk… 

A) meleg vizes palackot. 

B) gyapjútakarókat. 

C) fűtő ventillátort. 

 

7. Jó tudni: a… hálószoba függöny nem engedi be a fényt. 

A) fekete 

B) barna 

C) minőségi 

 

8. Az igazán jó konyha egyben a ház… 

A) nappalija. 

B) központja. 

C) ebédlője. 

 

9. Az ebédlőasztalhoz vegyünk… székeket. 

A) lemosható 

B) kényelmes 

C) szélesebb 

 

10. A fürdőszobába tehetünk egy élénk színű… 

A) kádat. 

B) szőnyeget. 

C) virágot. 

 

********** 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Csak a megfelelő betűt írja a táblázatba! 

 

Minta: 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

A           
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Beszédértés 
 

2. rész 

HERNÁDI JUDIT 

 

Exkluzív beszélgetést fog hallani Hernádi Judit színművésznővel. 

 

 Hallgassa meg figyelmesen a szöveget, és a minta alapján válaszoljon röviden a kérdésekre! 

A válasz felesleges információt nem tartalmazhat! 

 

 A szürke rész a minta. 

 

 A szöveget kétszer hallgathatja meg. 

 Már az első meghallgatáskor próbálkozzon a megoldással, és a második meghallgatáskor 

fejezze be vagy javítsa a megoldását! 

 

Olvassa el figyelmesen a kérdéseket! (A rendelkezésére álló idő egy perc.) 

 
 

KÉRDÉSEK VÁLASZOK ÉRTÉKELÉS 

A táblázatot 

hagyja 

üresen! 0. Hol kedvelik a színésznőt sokan? Magyarországon és külföldön 

1. Mikor készült az interjú Hernádi Judittal?  
   

2. Hány színdarabban játszik most a színésznő?  
   

3. Múlt évben milyen műsorban szerepelt a 

színésznő? 
 

   

4. Kivel fog színpadra állni hamarosan Hernádi 

Judit? 
 

   

5. Milyen műsort fognak közösen csinálni?  
   

6. Kiről szólnak a darabok általában?  
   

7. Mikor vetítették először az Igazából Apa című 

filmet? 
 

   

8. Milyen az Igazából Apa című film?  
   

9. Kikkel dolgozott együtt a színésznő Erdélyben?  
   

10. Hogyan fogadta az ottani közönség Hernádi 

Juditot és társait? 
 

   

 


