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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, 8. september 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.

SP LO[ NA M ATU 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 1 prazno.

C

RIC 2006

2

M062-231-1-2

2A
1. Egészítse ki a szöveget megfelelő toldalékokkal!
Rendkívül értékes __________________ birtokol egy kanadai mérnök. Az ______________
(kép)
(olaj)
festett férfiportré a vizsgálat szerint a 18. század ___________________ készült. Bizonyos,
(legeleje)
hogy _________________ került a ___________________ az a felirat is, amely szerint a
(az, Mikor?)
(hátoldal)
festmény egy ________________ született, Shakespeare nevű férfit ábrázol 39 esztendős
(1664)
_________________. A műalkotás _____________________ nem vitás, az viszont
(kor)
(eredetiség)
kérdéses, hogy valóban a drámaíró Shakespeare-t ábrázolja-e.
(8 pont)

2. Írja a vonalra a mondatba illő szó betűjelét!
Ennyi jó könyv ______ nehéz választani.
A közé
B között
C közül
D közt
A készüléket az utasításnak ______ kell használni.
A szerint
B megfelelően
C érdekében
D alapján
A tegnap ______ levelet ma már meg is kaptam.
A feladó
B feladandó
C feladva
D feladott
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Szeptember ______ francia nyelvtanfolyamra járok.
A kezdve
B múlva
C óta
D után
(4 pont)

3. Írja be az igék megfelelő alakját, illetve a megfelelő igenevet!
A mobiltelefon előnye – egyebek között –, hogy ____________________ a legkisebb
(elfér)
női táskában, vagy akár zsebre is ______________________. Éppen ezért azonban
(vághat, T/1. sz.)
ajánlatos az óvatosság. Szinte minden mobilossal ______________________ már, hogy
(megtörténik)
a véletlenül ___________________ gombokkal – tudtán kívül – ____________________
(lenyom)
(felhív)
valakit. Az ilyesféle véletlenek rengeteg pénzbe _______________________, nem is
(kerül)
_____________________ arról, hogy a hívott fél még azt is ________________________,
(beszél)
(meghallhat)
mi mindent mondunk róla.
(8 pont)

4. Írja a vonalra az igék felszólító módú alakját!
_________________________________ a faluotthon kulcsát!
(elkér, E/2.)
A bevásárlóközpont parkolójában ___________________________ rám!
(vár, T/2.)
(2 pont)

5. Egészítse ki a mondatokat az alábbi szavak ellentétes jelentésű párjával! Ahol kell, lássa el
őket a megfelelő toldalékkal is!
egészséges, rossz
_________________________________ ne menj iskolába!
Osztályunk tanulói ________________________ szerepeltek az iskolai sportversenyen.
(2 pont)
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6. Írja a jelentések mellé a megfelelő szót, majd az így kapott szavakat írja a megfelelő
mondatokba! Ha kell, toldalékolja is őket!
a szőlő levéből készített szeszes ital: _______________________________________________
a történelem valamely időszaka: ___________________________________________________
valaminek vagy valakinek egymás melletti vagy mögötti elhelyezkedése: ___________________
Ebben a ____________________ nem lehet már számítógép nélkül élni.
Nem ismerem annyira a portugál ____________________, hogy véleményt mondhassak róluk.
Állj be a ____________________, ha jegyet akarsz venni a koncertre!
(6 pont)

7. Alkosson három összetett szót a megadott szavakból, majd tegye őket a megfelelő
mondatba!
játék, pálya, program, tenisz, város, világ
Budapest napjainkban igazi ___________________________ lett.
Ez a ______________________ nekem is megvan, már ki is próbáltam a számítógépemen.
Az új __________________________ közelében lakik a barátom.
(3 pont)

8. Válassza ki és írja a vonalra a megfelelő kötőszót!
amivel, de, és, hogy, mert, tehát
Szép tavaszi virágcsokrot vettem délután,
_________________________________ anyámnak születésnapja van.
_________________________________ felköszöntsem vele anyámat a születésnapján.
_________________________________ elhervadt, mire hazaértem.
(3 pont)

9. Alkosson a felsorolt szavakból mondatokat!
Európai Unió, tagállam, 2004, új, tíz, bővül, az
_____________________________________________________________________________
Európa Parlament, az, van, ország, képviselő, jelenleg, 25
_____________________________________________________________________________
(4 pont)
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10. Javítsa ki a szöveg helyesírási hibáit!
Fontos hogy a sportoláshoz használt ruhát soha ne vegyük fel kétszer. Lehetőség szerint csak
saját holminkban tornázunk! Így elkerülhetjük a fertőzésekett. A futáshoz választott sportruha
legyen lezser, hogy kényelmessen mozoghassunk!
(4 pont)

11. Fordítsa le magyar nyelvre!
Včeraj zvečer smo te videli v mestu.
_____________________________________________________________________________
Za božič sem si kupila nov plašč.
_____________________________________________________________________________
Ne strinjam se s tvojim mnenjem.
_____________________________________________________________________________
(6 pont)
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2B
Ön most fejezte be az orvosi egyetemet, és állást keres. Készítsen a megadott adatok alapján
egy kb. 80–100 szóból álló önéletrajzot, amelyet a munkahelyi pályázathoz kell csatolnia!
Név: Vida Péter/Petra
Születési hely és idő: Muraszombat, 1978. március 19.
Lakhely: Lendva, Tulipán utca 33.
Elérhetőség: 031-673 914
vida.peter@hotmail.com
vpetra@hotmail.com
Iskolák: Kétnyelvű Középiskola, Lendva 1994–1998
Ljubljanai Egyetem, Orvostudományi Kar 1998–2004
Iskolai végzettség: általános orvos – egyetemi diploma
Nyelvismeret: magyar: anyanyelv
szlovén: érettségi
angol: emelt szintű érettségi
Családi állapota: nőtlen / hajadon
A megpályázott munkahely: Egészségház, Lendva
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(20 pont)
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