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Dr`avni izpitni center
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SPOMLADANSKI ROK

KOT DRUGI JEZIK NA NARODNO
ME[ANEM OBMO^JU V PREKMURJU
Izpitna pola 2
A) Poznavanje in raba jezika
B) Kraj{i vodeni sestavek
Sobota, 5. junij 2004 / 70 minut (40 + 30)
Dovoljeno dodatno gradivo in pripomo~ki: kandidat prinese s seboj nalivno
pero ali kemi~ni svin~nik. Kandidat dobi dva ocenjevalna obrazca.

SPLO[NA MATU RA

NAVODILA KANDIDATU
Pazljivo preberite ta navodila. Ne izpu{~ajte ni~esar!
Ne obra~ajte strani in ne za~enjajte re{evati nalog, dokler Vam nadzorni u~itelj tega ne dovoli.
Prilepite kodo oziroma vpi{ite svojo {ifro (v okvir~ek desno zgoraj na tej strani in na ocenjevalna obrazca).
Ta izpitna pola je sestavljena iz dveh delov, A in B. ^asa za re{evanje je 70 minut: 40 minut za del A, po tem ~asu pa 30
minut {e za del B. Nadzorni u~itelj Vas bo opozoril, kdaj lahko za~nete re{evati del B.
Odgovore vpisujte v izpitno polo v za to predvideni prostor, z nalivnim peresom ali kemi~nim svin~nikom. Pi{ite ~itljivo.
Zaupajte vase in v svoje sposobnosti.
@elimo Vam veliko uspeha.
Ta pola ima 8 strani, od tega 2 prazni.
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2A
1.

Egészítse ki a mondatokat a zárójelben megadott szavak megfelelő alakjával!
Tegnap egész délután ________________ idő volt.
(nap)
A ma _______________ híreket sajnos nem hallottam.
(reggel)
Mi ma este háromnegyed _______________ moziba megyünk.
(hét)
Ti is ______________ jöttök?
(mi, Kivel?)
________________ fogva sétáltak az utcán.
(kéz)
Az emberek _______________________ figyelték a furcsa párt.
(csodálkozik, Hogyan?)
A _____________________ együtt pénzt is küldtünk a rokonaiknak.
(csomag)
(7 pont)

2.

Melyik nem illik a mondatba? Karikázza be a betűjelét!
a) A mozielőadás _________________________ lesz.
A

vasárnap

B

szombaton

C

ezen a héten

D

holnapon

b) A vendégek _____________________ jönnek.
A

Bécsből

B

Zalaegerszegről

C

a buszállomásból

D

a vendéglőből

c) Tanítás után elmegyünk _________________________.
A

a galériába

B

a tornateremben

C

a barátainkhoz

D

a sportpályára
(3 pont)
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3.

Melyik illik a mondatba? Karikázza be a betűjelét!
a) Anyám fejfájása ____________________ az egész család otthon maradt.
A

végett

B

után

C

miatt

D

nélkül

b) A meghirdetett ____________________ tizenhét ember jelentkezett.
A

állásban

B

állásra

C

álláshoz

D

állásnak

c) Az Európai Unióhoz ______________ csatlakozás 2004-ben történik meg.
A

való

B

szóló

C

volt

D

fogó

d) Néhány év _________________ az euró lesz a hivatalos pénznem osrzágunkban is.
A

után

B

előtt

C

végén

D

múlva
(4 pont)

4.

Írja be az igék megfelelő alakját, illetve a megfelelő igenevet!
Egy átlagos diák általános és középiskolában több ezer nyelvórán vesz részt,
pedig kis odafigyeléssel egy nyelvet 1000 óra alatt __________________ akár felsőfokon is!
(megtanulhat, T/1. sz.)
Az órák hatékonyságán nehéz ___________________, hiszen legtöbbször nagyok a csoportok,
(javít)
az eszközök hiányosak, kevés az óraszám. De te is _____________________ valamelyest a
(segíthet)
dolgon, azon kívül is, hogy _____________________, _____________________ a házi
(odafigyel)
(megcsinál)
feladatot. Ma már rengeteg nyelvi CD, CD-rom __________________, és a jó minőségűeknek
(kaphat)
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sem csillagászati az áruk, kb. 5–6000 forint. Ezért ne ________________________ a pénzt,
(sajnál)
_______________________ te is ilyet!
(vásárol)
(8 pont)

5.

Írja be az igék feltételes módú alakját!
Az érettségi vizsga után én főleg pihenni ___________________________.
(szeret)
Az újságírók riportot ______________________ a szépségversenyről.
(készít)
(2 pont)

6.

Írja be a megfelelő kötőszót, utalószót!
___________ maradok, ____________ meg nem mondod az igazat.

Vagy … vagy

___________ idősebb az ember, ___________ több a tapasztalata.

Minél … annál

___________ befejezed a beszélgetést, __________ elmegyek.

Azóta … amióta

___________ félek a sötétben, ____________ egyszer megijesztettek.

Addig … amíg
(4 pont)

7.

Írja le az ellentétét, a példa szerint!
Mindig szeretek vele beszélgetni.

Sohasem szeretek vele beszélgetni.

Lili találkozott valakivel.
Rengeteg levelet kaptam.
Semmi különös nem történt.
Helyesen válaszolt a kérdésekre.
(4 pont)
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8.

5

Alakítsa át felszólító mondattá!
Megnéztétek a legújabb filmet a moziban?
_____________________________________________________________________________
Felkerested Budapesten a barátnődet?
_____________________________________________________________________________
(4 pont)

9.

Alakítsa át összetett mondattá!
A könyvtárban kölcsönzött könyvet már tegnap elolvastam.
_____________________________________________________________________________
A megbeszélt helyen találkozunk ötkor.
_____________________________________________________________________________
(4 pont)

10. Melyik a szlovén kifejezés helyes magyar megfelelője? Karikázza be a betűjelét!
a) občinski svet
A

községi tanács

B

községi tanácskozás

C

községháza

D

községi világ

b) javno mnenje
A

nyilvános vélemény

B

közvélemény

C

közös vélemény

D

szabad vélemény
(2 pont)

11. Fordítsa le magyar nyelvre!
Na prireditvi se je zbralo veliko ljudi.
_____________________________________________________________________________
Kulturni dom v Lendavi bo dokončan naslednje leto.
_____________________________________________________________________________
Dijaki četrtih letnikov so teden prej zaključili pouk.
_____________________________________________________________________________
(6 pont)
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2B
Ön részt vett egy nemzetközi diákkonferencián, amelynek A diákok szabadidős tevékenysége volt a
címe. Készítsen a konferenciáról rövid beszámolót (kb. 100 szóban), amely tartalmazza a lényeges
adatokat (hely, idő, résztvevők, program, stb.)!

(20 pont)
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ÜRES OLDAL
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ÜRES OLDAL

