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SPOMLADANSKI ROK

MADŽARŠČINA
KOT DRUGI JEZIK NA NARODNO
MEŠANEM OBMOČJU V PREKMURJU
Izpitna pola 3
Književnost
Torek, 12. junij 2007 / 70 minut
Dovoljeno dodatno gradivo in pripomočki:
Kandidat prinese s seboj nalivno pero ali kemični svinčnik. Uporabljati sme madžarsko-slovenski
in slovensko-madžarski slovar. Kandidat dobi konceptni list in dva ocenjevalna obrazca.
SPLOŠNA MATURA

NAVODILA KANDIDATU
Pazljivo preberite ta navodila. Ne izpuščajte ničesar!
Ne obračajte strani in ne začenjajte reševati naloge, dokler Vam nadzorni učitelj tega ne dovoli.
Prilepite kodo oziroma vpišite svojo šifro (v okvirček desno zgoraj na tej strani in na ocenjevalna obrazca).
Napišite esej. Obsega naj 300–350 besed. Za osnutek uporabite konceptni list. Osnutek se ne upošteva pri ocenjevanju.
Pišite v izpitno polo, z nalivnim peresom ali kemičnim svinčnikom. Pišite čitljivo.
Zaupajte vase in v svoje sposobnosti.
Želimo Vam veliko uspeha.
Ta pola ima 4 strani.
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Ismertesse az előzményeket! Mutassa be a főszereplőt, vizsgálja meg anyjával való
kapcsolatának alakulását (milyen volt, milyen lett)! Fejtse ki véleményét arról, mi a jó
szülő–gyerek kapcsolat titka!
A dolgozat terjedelme: 300–350 szó
… Tulajdonképpen hálás lehetek az apámnak, hogy otthagyott, mert lehet, hogy éppen emiatt
szerettek engem olyan nagyon "azok". De apát nem szidta soha senki egy szóval se, csak engem
szerettek meg anyát. Csak ő szegény elkerült a mi családunkból, és élhet most a nénikkel, akik ugyan
a testvérei, de isten őrizzen meg tőlük.
Most már nekem is köztük kell élnem. Anyu felhozott a temetés után. Akkor azt hittem, hogy csak
azért, mert Tata halálával úgy összekuszálódott minden. Most már belátom, hogy neki is kellettem,
hogy mindenképpen elhozott volna egyszer, mert anyu szegény így egymagában nagyon boldogtalan.
Kár, hogy nem mondta meg, akkor nekem jobb lett volna egy kicsit, talán könnyebb az elválás
Tiszaártól.
(Nagy Katalin: Intőkönyvem története)
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