[ifra kandidata:

Dr`avni izpitni center

*M05123112* MAD@AR[^INA

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
Torek, 14. junij 2005 / 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.

S PL O[ NA M ATURA

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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1. Egészítse ki a mondatokat a zárójelben megadott szavakból képzett szavakkal! Ha kell,
toldalékolja is őket!
Esős időben ____________________ az utak.
(csúszik)
A vendéglőben nagy a _____________________ különböző halételekből.
(kínál)
A szobából hangos ____________________ hallatszott.
(nevet)
Az idősebbek szerint a fiatalok minden _______________________ képesek.
(bolond)
A _________________________ olvasás után a részletekre is emlékszünk.
(figyelem)
Hosszú _____________________________ után végre bemehettünk a terembe.
(várakozik)
(8 pont)

2. Egészítse ki a mondatokat a zárójelben megadott szavak megfelelően toldalékolt alakjával!
A fúk ____________ dicsekedtek, hogy jobban értenek a számítógépekhez.
(az)
Az előadást hosszú ___________________ köszönték meg a nézők.
(taps)
A ____________________ nemcsak diákok, hanem felnőttek is utaztak.
(busz)
Mostanában keveset lehet hallani a nemrég még ismert ___________________________.
(énekesek)
Az idő rövidsége miatt nem tudtam eléggé felkészülni a ____________________________.
(nyelvvizsga)
(5 pont)

3. Melyik névutó illik a mondatba? Karikázza be a betűjelét!
a) Vizsgálat ______________ mentem kórházba.
A
B
C
D

alatt
végett
helyett
között
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b) A film megtekintése _______________ a rendezővel is lehet találkozni.
A
B
C
D

alatt
múlva
után
mögött

c) A címet mindig a szöveg ______________ írjuk.
A
B
C
D

fölött
mellett
közé
fölé
(3 pont)

4. Írja be az igék megfelelő alakját, illetve a megfelelő igenevet!
Nagy lottónyeremények idején mindig sokkal többen ___________________, mint
(játszik)
egyébként. De kevesen ____________________, hogy nem muszáj sorban
(tud)
___________________ a lottózóban, szeptember vége óta interneten és SMS-ben is
(áll)
_______________________ fogadásaikat a játékosok.
(feladhat)
Egyszer azért minden szerencsét próbálónak _______________________________ a
(kell, ellátogat)
lottózóba, ahol szerencsekártya- vagy bankkártyaszerződést _________________ vele.
(köt)
A befizetéseket ugyanis majd ezekről _______________________ le a Szerencsejáték Rt.,
(levon)
illetve az esetleges nyereményeket is ezekre ________________________.
(átutal)
____________________ Ön is valamelyik játékban!
(részt vesz)
(9 pont)
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5. Írja a vonalra a mondatba illő igekötős ige betűjelét!
Mivel sötét volt, _____________________ lámpát.
Kint melegebb lett, ezért ____________________ a fűtést.
A számítógépet ______________________ a televízióra.
a)
b)
c)
d)
e)
f)

bekapcsoltam
kikapcsoltam
átkapcsoltam
felkapcsoltam
kapcsoltam
rákapcsoltam
(3 pont)

6. Alakítsa át felszólító mondattá!
Mostanában többet törődünk az egészségünkkel.
_____________________________________________________________________________
Te is mindennap sportolsz?
_____________________________________________________________________________
(4 pont)

7. Írja le az ellentétét a példa szerint!
Mindig szeretek vele beszélgetni.
A bejárat előtt egy magas férfi állt.

Sohasem szeretek vele beszélgetni.

Az iskolában gyakran vagyok rosszkedvű.
Egy ismerős arcot láttam a tévében.
(3 pont)

8. Írja be a megfelelő utalószót, kötőszót!
Azóta ülök többet a tévé előtt, ______________ elkezdődött a világbajnokság.
_____________ félek, hogy nem sikerül nyári munkát találnom.
Csak ________ kap jegyet, aki időben érkezik.
(3 pont)

M051-231-1-2

5

9. A két-két egyszerű mondatból alkosson összetettet!
Nyáron olvastam egy könyvet. Nagyon érdekes volt.
_____________________________________________________________________________
Kevés terméket lehetett akciós áron kapni. A vásárlók felháborodtak.
_____________________________________________________________________________
(4 pont)

10. Melyik a szlovén kifejezés helyes magyar megfelelője? Karikázza be a betűjelét!
a) državni proračun
A
B
C
D

állami költségeskedés
állami számítás
állami elszámolás
állami költségvetés

b) družbeni pojav
A
B
C
D

társasági jelenség
társadalmi jelenet
társadalmi jelenség
társasági megjelenés
(2 pont)

11. Fordítsa le magyar nyelvre!
V Lendavi so odprli nov nakupovalni center.
_____________________________________________________________________________
Vse več dijakov nadaljuje šolanje v tujini.
_____________________________________________________________________________
Na knjižnem sejmu v Ljubljani so se predstavili madžarski pisatelji.
_____________________________________________________________________________
(6 pont)
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Írjon meghívót 80–100 szóban a megadott adatok felhasználásával!
Sport- és Rekreációs Központ, 2004. június 10., 18 óra, szezonnyitó buli, sztárvendégek, tombola

(20 pont)
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