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Osnovna raven

MAD Ž AR[^INA
Izpitna pola 2
Poznavanje jezika / 40 minut
Dele` pri oceni: 20 %
Dovoljeno dodatno gradivo in pripomo~ki: kandidat prinese
s seboj nalivno pero ali kemi~ni svin~nik.
Kandidat dobi ocenjevalni obrazec.

IZPITI IZ TUJIH JEZIKOV ZA ODRASLE

NAVODILA KANDIDATU
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 na tej strani in na ocenjevalni obrazec).
Odgovore zapisujte v izpitno polo, v prostor, ki je za to namenjen. Uporabljate lahko nalivno pero ali kemi~ni
svin~nik. Ne~itljive re{itve in nejasni popravki se to~kujejo z ni~ to~kami.
@elimo Vam veliko uspeha.
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1. naloga
Egészítse ki a mondatokat a zárójelben megadott szavak megfelelő alakjával!
Dopolnite vrzeli v spodnjih povedih tako, da bodo besede v oklepaju postavljene v pravilno obliko!

19 éves, barna (szem) ____________ (1), fekete (haj) ____________ (2) férfi barátnőt keres.
Ma egész délután (felhő) ____________ (3) idő lesz.
A ma (este) ____________ (4) híreket sajnos nem hallottam.
Szeretnék venni egy (család) ____________ (5) házat a Balatonnál.
Én ma este háromnegyed (nyolc) _________________ (6) (színház) ________________ (7) megyek.
És te hova (megy) ____________ (8)?
Holnap délután a (gyerekek) _________________ (9) moziba vezetem, nem (tud)
_________________ (10) tanulni.
(10 točk)

2. naloga
Válaszoljon múlt időben! (Több megoldás lehetséges.)
Povedi v nalogi preoblikujte v preteklik!

Pl.:
- Vacsorázzunk egy étteremben!
- Köszönöm, én már vacsoráztam.
1.

Nem beszélsz a barátnőddel?
_____________________________________________________________________________

2.

Egyen egy pizzát!
_____________________________________________________________________________

3.

Gyerekek, most már feküdjetek le!
_____________________________________________________________________________
(3 točke)
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3. naloga
Melyik a ROSSZ megoldás? Jelölje!
Obkrožite črko pred napačno dopolnitvijo.
1.

2.

3.

Az előadás ... lesz.
a)

vasárnap

b)

hétfőn

c)

ma

d)

holnapon

Laci és Juliska ... mennek.
a)

Budapestre

b)

Londonba

c)

a pályaudvarba

d)

az iskolába

A lány ... az apjának.
a)

vesz

b)

ír

c)

telefonál

d)

segít
(3 točke)

4. naloga
Írja be a hiányzó végződéseket és szavakat!
Dopolnite vrzeli v spodnjeih povedih z manjkajočimi ustreznimi besedami ali končnicami pri
posameznih besedah!
1.

Ez a sapka nem az enyém, hanem János __________ .

2.

Nem Budapestre utazom, ______________ Szombathelyre.

3.

______________ időm tovább várni, munkám van.

4.

Nem mond igazat, ____________ hidd el, amit mond!

5.

Sok virág __________ látok nálatok.
(5 točk)
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