Š i f r a

k a n d i d a t a :

Državni izpitni center

*M09123112*

SPOMLADANSKI IZPITNI ROK

MADŽARŠČINA
KOT DRUGI JEZIK NA NARODNO
MEŠANEM OBMOČJU V PREKMURJU
Izpitna pola 2
A) Poznavanje in raba jezika
B) Krajši vodeni sestavek
Sreda, 10. junij 2009 / 70 minut (40 + 30)
Dovoljeno gradivo in pripomočki:
Kandidat prinese nalivno pero ali kemični svinčnik.
Kandidat dobi ocenjevalni obrazec.
SPLOŠNA MATURA

NAVODILA KANDIDATU
Pazljivo preberite ta navodila.
Ne odpirajte izpitne pole in ne začenjajte reševati nalog, dokler Vam nadzorni učitelj tega ne dovoli.
Prilepite kodo oziroma vpišite svojo šifro (v okvirček desno zgoraj na tej strani in na ocenjevalni obrazec).
Izpitna pola je sestavljena iz dveh delov, dela A in dela B. Časa za reševanje je 70 minut. Priporočamo Vam, da za reševanje dela
A porabite 40 minut, za reševanje dela B pa 30 minut.
Izpitna pola vsebuje 10 nalog v delu A in navodila za pisanje krajšega vodenega sestavka v delu B. Število točk, ki jih lahko
dosežete, je 70, od tega 50 v delu A in 20 v delu B. Za posamezno nalogo je število točk navedeno v izpitni poli.
Rešitve, ki jih pišite z nalivnim peresom ali s kemičnim svinčnikom, vpisujte v izpitno polo v za to predvideni prostor. Pišite
čitljivo, vendar ne samo z velikimi tiskanimi črkami. Če se zmotite, napisano prečrtajte in rešitev zapišite na novo. Nečitljivi zapisi
in nejasni popravki bodo ocenjeni z nič (0) točkami. Pazite na slovnično in pravopisno pravilnost odgovorov.
Zaupajte vase in v svoje zmožnosti. Želimo Vam veliko uspeha.
Ta pola ima 8 strani, od tega 1 prazno.
© RIC 2009
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1.

Írja be a zárójelben megadott szavak megfelelően toldalékolt alakját, illetve pótolja a
hiányzó névmásokat!
I. (Szent) István (1000–1038)
István Géza fejedelem egyetlen ismert ________________________ volt. Valószínűleg
(gyermek)
____________________________ született. Születési idejét a 13–14. századi kéziratok a 967.,
(Esztergom)
a 968. és a 975. évekhez kötik. A korszak csekély számú ________________________
(írás)
dokumentumából születésének éve utólag sem határozható meg pontosan.
Nem született kereszténynek, de később felvette a keresztséget. ______________________
(996)
a bajor herceg nővérével, ____________________________ kötött házasságot.
(Gizella)
1000 karácsonyán vagy 1001 újév napján _________________________ koronáztatta magát.
(király)
A koronát II. Szilveszter pápa ajándékozta __________________. A következő
(ő)
években István néha fegyverrel, máskor pedig egyezségek révén növelte hatalmát.
A törvényhozás, az egyházszervezés és a pénzverés kötődik a __________________________.
(neve)
Az utókor az országalapító ______________________ mindig is bölcs és nagy
(király)
____________________________ tartotta. Ezt bizonyítja az is, hogy a katolikus
(uralkodó)
egyház Istvánt felvette szentjei sorába.
(10 pont)

2.

Írja be az igék megfelelő alakját!
Szlovén–magyar–angol legyezőszótár
A napokban új kiadvánnyal _____________________________ a szlovén–magyar–angol
(gazdagodik)
nyelvi kapcsolat: megjelent a magyar–angol–szlovén, illetve szlovén–angol– magyar
háromnyelvű szótár. A legyezőszótárt Jože Hradil ________________________________,
(szerkeszt)
szaktanácsosa Hajós Ferenc _____________________. A szótár 148 oldalon a mai magyar,
(van)
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szlovén és angol köznyelv leggyakrabban használt kb. 3000 szavát és kifejezését
______________________________. A szerkesztő kívánsága, hogy minél több turista
(felölel)
és üzletember _________________________ ezt a kis szótárt, ezért a nagyobb
(használ)
élelmiszerüzletekben is megvásárolható. A szótárt a következő szlogennel
_____________________________ a terjesztők: Ön is ________________________ kis
(reklámoz)
(vesz)
szótárban nagy tudást!
(7 pont)

3.

Karikázza be a helyes megoldás betűjelét!
a)

Olvasás ____________ sok mindent megtanulhatunk.

A

elején

B

miatt

C

által

D

végett

b)

Az autót a bejárat ____________ hagytam.

A

szemben

B

előtt

C

fölül

D

ellen

c)

A szónok felállt az asztal ____________.

A

felől

B

mellől

C

kívül

D

körül

d)

Sajnos kevés munkahely van a fiatal diplomások ____________.

A

részére

B

felé

C

elé

D

irányába
(4 pont)
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Húzza alá a mondatba illő szavakat, és megfelelően toldalékolt formában írja be őket!
a)

bizottság

biztonság

biztosítás

Az új személygépkocsikra érdemes casco-____________________________ kötni.
b)

nevelés

növés

növelés

A szülők alapvető feladata a gyermekek ______________________________.
c)

válik

vált

választ

Magyarországon a köztársasági elnököt öt évre _________________________.
(6 pont)

5.

Egészítse ki a mondatokat a megadott szóból képzett szó megfelelő alakjával!
a)

eszik
A leves ___________________________, mert elsózták.

b)

folyik
A bíróság vizsgálatot _________________________ az ügyben.

c)

áll
A polgármesteri hivatalban van egy szabad titkárnői ______________________.

d)

öltözködik
Tímea szeret a legújabb divat szerint ___________________________.
(4 pont)

6.

Alakítsa át az egyszerű mondatot összetetté, az összetettet pedig egyszerűvé!
A fogyókúrám kezdete óta nem eszem húst.
_____________________________________________________________________________

Tegnap azt a könyvet olvastam, amelyiket tőled kaptam.
_____________________________________________________________________________
(4 pont)
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Pótolja megfelelő tagmondattal!
A szomszédom feljelentett a rendőrségen, __________________________________________.

______________________________________________________, hogy varrja fel a gombomat.

Amíg nem érkeznek meg a rokonok, _______________________________________________.
(3 pont)

8.

Alkosson a megadott szavakból mondatot!
érkezik, szoba, külföld, a, vendég, a, szálloda, foglal
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
(2 pont)

9.

Javítsa ki a szöveg hibáit!
A Dobronaki polgárok nagyon örülnek az új kertészetüknek. Azt remélik, hogy az orchideák
termesztése nemcsak új munkahejeket teremt, hanem töb turistát is idecsalogat. A tájházon és a
falú melletti tavon kívül ugyanis ez is érdekes látnivaló.
(4 pont)

10. Fordítsa le magyar nyelvre! Ügyeljen a helyesírásra is!
Rezultat obmejnega sodelovanja je nova kolesarska pot.
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
V novih trgovinah zaposlujejo veliko mladih trgovcev.
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
Na božičnem sejmu so zbirali denar za bolnico.
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
(6 pont)
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Fogalmazza meg kb. 120 szóban, Ön milyennek képzeli el az egyetemi éveket! Írásában térjen
ki a következőekre: lakáskörülmények, étkezés, tanulási szokások, szórakozás! Ügyeljen a
helyesírásra!
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(20 pont)
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