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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 

 

TALÁLT TÁRGYAK 

 

A közterületen talált tárgyak sorsáról fog hallani egy rádiós beszélgetést. 

 

 Hallgassa meg figyelmesen a felvételt, és a szöveg tartalmának megfelelően a minta alapján 

fejezze be a mondatokat, és a megfelelő betűt írja be a táblázatba! 

 

 CSAK 10 HELYES MEGOLDÁS VAN. 

 A szürkével jelölt rész a minta. 

 

 Kétszer hallja a beszélgetést. 

 Már az első meghallgatáskor próbálkozzon a megoldással, a második alkalommal 

kiegészítheti vagy javíthatja a megoldást! 

 

 Először olvassa el a mondatokat! (A rendelkezésére álló idő két perc.) 

 

********** 

Minta: 

0. Magyarországon a talált tárgyak… 

A) mindig az eredeti tulajdonosoké. 

B) nem képezhetik a megtaláló tulajdonát. 

C) tulajdonosát lehetőleg keresni kell. 

 

1. Az úr… jött rá, hogy elvesztette a pénztárcáját. 

A) az internet segítségével 

B) már csak délután 

C) csak a benzinkútnál 

 

 

2. Az úr végül… az elveszett holmit. 

A) többedmagával akarta átvenni 

B) két vidéki fiataltól vehette át 

C) postai küldeményként kapta meg 

 

 

3. Az úr meglepődött, hogy a megtalálók… 

A) nem fogadták el a csokoládét. 

B) hajlandóak voltak fáradozni. 

C) nem fogadtak el pénzt. 

 

 

4. Imre korábban talált már… 

A) fontos munkahelyi iratokat. 

B) nehezen pótolható okmányokat. 

C) beszerezhetetlen autókulcsokat. 
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FORDÍTS! 

 

5. Amikor Imre elhagyta a bőröndjét,… 

A) akkor az többé már nem került elő. 

B) szerencséje volt, mert visszakapta. 

C) az csak két hét múlva lett meg. 

 

 

6. Imre úgy tudja, hogy a talált tárgyat… 

A) a megtaláló akár meg is tarthatja. 

B) három napon belül le kell adni. 

C) a jegyzőhöz kell eljuttatni. 

 

 

7. A hölgy édesapja egy zuglói áruháznál… bérletet talált. 

A) egy fénykép nélküli 

B) egy név nélküli 

C) egy negyedéves 

 

 

8. A hölgy… kereste a bérlet tulajdonosát. 

A) a rendőrség segítségével 

B) az áruházi információnál 

C) még az interneten is 

 

 

9. A tulajdonost végül… sikerült megtalálni. 

A) a hölgy édesapjának segítségével 

B) egy szerencsés véletlen folytán 

C) a bérletre kiállított számla alapján 

 

 

10. A talaltam.hu internetes oldal üzemeltetője… 

A) szerint laptopot ritkán hagynak el. 

B) szerint sok telefont veszítenek el. 

C) kapott már köszönő levelet. 

 

 

Csak a megfelelő betűt írja a táblázatba! 

Minta: 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

C           

 

 

Értékelés (A táblázatot hagyja üresen!) 
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Beszédértés 

2. rész 

MESÉK RAJZOSA 

 

 

A következőkben Katalinnal, egy magyar mesekönyv-illusztrátorral fog hallani egy rádiós 

beszélgetést. 

 

 A hallott szöveg alapján válaszoljon röviden a 10 feltett kérdésre! A válasz felesleges 

információt nem tartalmazhat! 

 

 A szürkével jelölt rész a minta. 

 

 Kétszer hallja a beszélgetést. 

 Már az első meghallgatáskor próbálkozzon a megoldással, a második alkalommal 

kiegészítheti vagy javíthatja a megoldást! 

 

Először olvassa el a kérdéseket! (A rendelkezésére álló idő két perc.) 

KÉRDÉSEK VÁLASZOK ÉRTÉKELÉS 

A táblázatot 

hagyja 

üresen! 
0. Milyen emlék él Katalinban a 

gyermekkorából? 
egy ódon/öreg ház képe 

1. Miért akartak a pesti lakásukból elköltözni?  
   

2. Mikor mondta el édesanyjának élete nagy 

álmát? 
 

   

3. Mi érdekelte gyerekként a mesekönyvekben a 

képeken kívül? 
 

   

4. Milyen stílusúak voltak az illusztrációk 

Katalin pályája kezdetén? 
 

   

5. Miért nem folytatta a színházi munkákat?  
   

6. Hogyan kereste meg a mesekönyvek kiadóit?  
   

7. Mi okoz neki gondot a hivatásában?  
   

8. Milyen állatokat kellett rajzolnia az egyik 

nehéz munkájában? 
 

   

9. Hol szeretett lenni és keresgélni 

gyerekkorában? 
 

   

10. Mit csinált a nagymamája dolgaival a ház 

eladásakor? 
 

   

 


