[ifra kandidata:

Dr`avni izpitni center

*M05223112* MAD@AR[^INA

JESENSKI 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
Petek, 9. september 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!
Téli időben több ___________________________ baleset van, mint nyáron.
(közút)
Az euró _________________________ mindenki némi félelemmel várja.
(bevezet)
Az építkezés befejezése után __________________________ eltakarították a szemetet.
(gond)
Nem szeretnék valami _______________________ csinálni.
(hülye)
A padlásról lehozott könyvek nagyon _______________________ voltak.
(por)
(9 pont)

2. Egészítse ki a mondatokat a zárójelben megadott szavak megfelelően toldalékolt alakjával!
A különböző kibeszélő show-knak sajnos egyre __________________ nézője van.
(sok)
A tévéadók versenyeznek ___________________, melyiknek lesz job ________________.
(egymás)
(ötlet)
Nemcsak külföldi show-k licencét veszik át, hanem eredeti ________________________ is
(műsor)
kitalálnak. Ezek szinte _____________________ kiszorították a különböző
(teljes)
sorozatokat, amelyek nemrég még nézők millióit csalogatták estéről ______________________ a
(este)
tévéképernyők elé. _________________________ alig akad olyan tévécsatorna, amely ne szállna
(Napjaink)
be a nézettségért folyó ________________________.
(harc)
(8 pont)
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3. Melyik névutó illik a mondatba? Karikázza be a betűjelét!
a)
A
B
C
D

A naptár ______________________ ma Borbála napja van.
alapján
végett
szerint
között

b)
A
B
C
D

A titkokat őrző naplót a szekrény ________________ tettem.
mögött
mögé
mögül
után

c)
A
B
C
D

Előadás ____________________ nem lehet elhagyni a termet.
alatt
között
közben
időben
(3 pont)

4. Írja be az igék megfelelő alakját, illetve a megfelelő igenevet!
Immár tizenegyedik alkalommal ______________________ Pécsett a BLUES, JAZZ,
(vár)
ROCK, GASZTRONÓMIA híveit, hogy _________________________ egymással
(találkozik)
és _________________________ tudásukat.
(bemutat)
A szervezők a tizenegyedik fesztiválra a világhírű angol sztárzenekart, a
NASHVILLE TEENS-t _____________________________. Természetesen más külföldi előadók
(meghív)
mellett ______________________ a műfaj ismert hazai zenekarai, előadói is.
(fellép)
A rendezvény keretében ____________________________ a mi szervezetünk, a
(bemutatkozik)
Gasztronómiai Kör is. Tagjaink a helyszínen _________________________ ételekkel
(készít)
____________________________ a látogatókat, akik maguk is __________________________,
(megkínál)
(megmutathat)
hogyan __________________________________.
(tud, főz)
(10 pont)
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5. Pótolja a mondatokban a hiányzó igekötőt!
Miután a csapat ______kelt a magas hegyeken, többet pihenhettek a katonák.
Minden reggel korán _____kelek, tornázom, reggelizem, majd elindulok az iskolába.

(2 pont)

6. Pótolja a mondatokban a zárójelben megadott szavak ellentétes jelentésű párját!
Az utcán egy szemüveges ____________________ férfi jött velem szembe.
(magas)
A tanárok által javasolt könyvek _____________________ felkeltik érdeklődésünket.
(soha)

(2 pont)

7. Helyettesítse egy-egy szóval a dőlt betűs szószerkezeteket!
Ettől a pillanattól szóba sem állok veled. ______________________________________
Nagyon szép virágcsokrot készítettek az ünnepeltnek. ___________________________

(2 pont)

8. Alkosson a két-két egyszerű mondatból összetettet!
Egyre drágábbak a színházjegyek. Csökkent a színházlátogatók száma.
_____________________________________________________________________________
A butik kirakatában láttam egy divatos dzsekit. Már régen vágyom egy ilyenre.
_____________________________________________________________________________

(4 pont)

9. Alakítsa át egyszerű mondattá!
Azok a rokonaim voltak nálunk látogatóban, akik Ausztriában élnek.
_____________________________________________________________________________
Azóta vagyunk barátok, amióta először találkoztunk.
_____________________________________________________________________________

(4 pont)
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10. Fordítsa le magyar nyelvre!
Ljudje se v današnjem času več gibljejo, kakor so se pred leti.
_____________________________________________________________________________
Od leta 2004 se bomo lažje vpisovali na univerze v tujini.
_____________________________________________________________________________
Vabilu so se odzvali skoraj vsi nekdanji dijaki naše šole.
_____________________________________________________________________________
(6 pont)
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Írjon hirdetést 80–100 szóban egy napilapba a megadott kulcsszavak segítségével!
sportszaküzlet, sportfelszerelés és -ruházat, nyári árleszállítás, nyereményjáték

(20 pont)
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