[ i f r a k a n d i d a t a :

Dr`avni izpitni center

*001J3212*

001

Vi{ja 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 megfelelő, esetleg ragozott birtokos alakokkal, a példa szerint!
Dopolnite z ustrezno (spregano) svojilno obliko, tako kot je v primeru!
Az én ………………………… nagyon szép. (város)

Pl.: Az én városom nagyon szép.

1. Az én ………………………… a Duna mellett van. (ház)
2. Kié ez a kabát? ………………………… . (Marika)
3. Mit hallottál Kati ………………………… ? (barátnő)
4. Kinek a ………………………… ugatnak ilyen hangosan? (kutyák)
(4 točke)

2. naloga
Mondja az ellentétét, a példa szerint!
Napišite nasprotje, tako kot je podano v primeru!
Mindig fáj a fejem.
Sohasem fáj a fejem.
1.

Kati valakivel elment színházba.
_____________________________________________________________________________

2.

Hallom, te is vettél neki születésnapjára valamit.
_____________________________________________________________________________

3.

Ügyesen megoldotta a feladatot.
_____________________________________________________________________________
(6 točk)
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3. naloga
Jelölje meg a helyes válszt!
Označite pravilen odgovor!
1.

2.

3.

4.

Fellszálltam a várakozó vonat…
a)

-ra

b)

-ba

c)

-on

d)

-ig

A boltban vettem tíz deka…
a)

vaj.

b)

vaja.

c)

vajak.

d)

vajat.

A Blaha Lujza téren leszálltam a metró…
a)

-ba.

b)

-hoz.

c)

-ból.

d)

-ról.

Csak este tízkor értem…
a)

házhoz.

b)

házba.

c)

haza.

d)

házamba.
(4 točke)
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4. naloga
Egészítse ki az alábbi mondatokat a zárójelben megadottak felhasználásával!
Dopolnite povedi tako, da boste uporabili v oklepaju podane besede!
1. ………………………… érezte magát attól, amit hallott. (bánat)
2. ………………………… fogva vezette kisfiát. (kéz)
3. ………………………… fordulnom a problémáimmal. (nincs ki)
4. ………………………… hány alkalommal jársz úszni? (hét)
(4 točke)

5. naloga
Egészítse ki az alábbi mondatokat a zárójelbe foglaltaknak megfelelően!
Dopolnite povedi tako, da se bodo ujemale s povedmi podanimi v oklepaju!
Pl.:
Azért tanulom a szövegszerkesztést, hogy nem kell igénybe vennem mások segítségét.
(Nem szeretném igénybe venni mások segítségét.)

1.

Elmentem volna a kíállítás megnyítójára, ha __________________________________________
_____________________________________________________________________________
(Sajnos kénytelen voltam megírni a szemináriumi dolgozatomat.)

2.

Egész éjjel tanultam, nehogy ______________________________________________________
_____________________________________________________________________________
(Nem akartam megbukni a vizsgán.)

3.

Használni kell a biztonsági övet, nehogy _____________________________________________
_____________________________________________________________________________
(Nem akarunk súlyosan megsérülni a balesetben.)
(6 točk)

