[ifra kandidata:

Dr`avni izpitni center

*M06123112* 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, 13. junij 2006 / 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 MAT URA

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 3 prazne.
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1. Pótolja a megfelelő toldalékokat, ill. írja be a zárójelben megadott szó toldalékolt alakját!
1980. január 3-_____ születtem Lendván. Jelenleg is itt élek. _________________ (szülő)
kisvállalkozók. A testvérem sokkal fiatal ________ nálam, még csak óvoda ________
jár. 1994-ben jeles eredménnyel végeztem el a ____________________ (Lendva) általános iskolát.
Azóta a Kétnyelvű Középiskola ________ tanulok. Az idén _______________(négy)
osztályos vagyok. Elsősorban történelem _________ foglalkozom. Három éve tag _______
vagyok a történelmi szakkör _______. Négy nyelvet tanulok, legjobban magyar _______ beszélek.
Kedvenc szabadidő _______ tevékenységem a kosárlabda.
(12 pont)

2. Írja be a mondatokba az igék megfelelő alakját!
Tavaly szeptemberben új kertes házba ______________________. A szüleim
(költözik, mi)
azt ____________________________, hogy idén már füves udvarunk legyen.
(szeret)
A bátyám ezért októberben ______________________ néhány dísznövényt.
(ültet)
Egy tavaszi napon anyám a következőt _____________________ neki:
(javasol)
»_______________________ gyümölcsfákat is!«. Apám viszont ezt kérdezte: »És hova
(ültet, te)
________________________ a zöldségeskertet? Nagyon jó lenne, ha nyáron
(tervez, ti)
________________________ egy kis paradicsomot, hagymát és zöldpaprikát.«
(termelhet, én)
»Minél előbb _________________________ezt is!« – mondta anyám.
(megbeszél, mi)
(8 pont)
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3. Melyik megoldás nem lehet helyes? Karikázza be a betűjelét!
Holnap elutazom ___________________.
A tőled
B hozzád
C rólad
D veled
______________________ kezdődik a futballmeccs.
A negyed ötkor
B fél öt előtt 15 perccel
C négy óra tizenöt perckor
D negyedkor ötkor
(2 pont)

4. Melyik a helyes megoldás? Karikázza be a betűjelét!
Ez a ti ______________?
A házatok
B házad
C házaitok
D házaid
Tegnap ________________ a szomszédomat, hogy hozza vissza a könyvemet.
A felkértem
B kikértem
C megkértem
D elkértem
(2 pont)

5. Egészítse ki a mondatokat a rend szó szócsaládjának megfelelő tagjával!
Anyám nem örül, ha _______________________ a szobám.
(Milyen?)
A filmet egy ismeretlen _____________________ rendezte.
(Ki?)
(2 pont)

6. Alkosson egy-egy mondatot a nyelv szó két különböző jelentésével!
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
(4 pont)
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7. Írja le az aláhúzott szó hasonló jelentésű szavát!
Ez a kisgyerek nagyon értelmes.

_______________________

Gyakran szoktunk találkozni.

________________________
(2 pont)

8. Alakítsa át az alábbi szó szerinti idézetet tartalmi idézetté!
»Öntözzétek meg a kertet!« – mondta édesanyám.
_____________________________________________________________________________
(2 pont)

9. Írjon a vonalra egy-egy megfelelő tagmondatot!
Dóra szeretné, _________________________________________________________________ .
______________________________________________________________ , azóta kevesebb a
szabad ideje.
(4 pont)

10. Alkosson a megadott szavakból mondatot!
építészet, egyéniség, Imre, Makovecz, a, magyar, kiemelkedő
_____________________________________________________________________________
(2 pont)

11. Javítsa ki a szöveg helyesírási hibáit!
A világ állatkertjeiben összessen 233 szumátrai orángután él. Mivel veszéjeztetett faj, az európai
állatkertek külön programot indítotak védelmében. A program célja az hogy minél több orángután
szülessen.
(4 pont)

12. Fordítsa le magyar nyelvre!
Vsako pomlad z mlajšo sestro nabirava rože.
_____________________________________________________________________________
Letošnja suša je povzročila veliko škode.
_____________________________________________________________________________
(6 pont)
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Készítsen kb. 100–120 szóban képzeletbeli interjút egy híres emberrel (pl. kedvenc sportolójával,
színészével vagy énekesével)! Ügyeljen a helyesírásra és a szerkezeti követelményekre!

(20 pont)
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