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Osnovna raven

MAD Ž AR[^INA
Izpitna pola 3
Slu{no razumevanje / do 30 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).
Test je sestavljen iz dveh delov: A in B.
Vsak del vsebuje govorjeno izhodi{~no besedilo in nalogo, ki se nanj nana{a.
Najprej boste nalogo prebrali, nato boste poslu{ali govorjeno izhodi{~no besedilo in lahko `e med poslu{anjem
nalogo sproti re{evali.
Vsako govorjeno izhodi{~no besedilo boste poslu{ali po dvakrat, vmes pa bo premor za re{evanje.
Za~etek in konec besedila bo ozna~eval takle zvo~ni znak/*/.
Odgovore zapisujte razlo~no v izpitno polo. 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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Del A
Hallgassa figyelmesen az időjárás jelentést és töltse ki az alábbi szövegben a hiányzó
adatokat!
Pozorno poslušajte radijsko napoved in v spodnje besedilo vpišite manjkajoče podatke!

Rádiós időjárás jelentés
(1) ____________________ pénteken délután kellemes (2) __________________ idő várható. A nap
nagy részében (3) _________________, száraz, nagyon kellemes tavaszi (4) __________ várható.
Délelőtt többnyire derült lesz az (5) ___________, délután helyenként már erőteljesen megnövekszik
a gomolyfelhőzet, de csak keleten alakulhat ki (6) __________ zápor, zivatar. Az északkeleti
(7) ______________ többfelé megélénkül. A reggeli hőmérséklet (8) __________________ Celziusz
fok körül várható, délután pedig (9) ____ Celziusz fokig emelkedhet a hőmérséklet.
(10) _____________________ nem várható.
(10 točk)
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Del B
Mit hallottak? Melyik állítás felel meg a szövegben hallottaknak? Jelölje a helyes választ!
Kaj ste slišali? Katera trditev ustreza besedilu? Označite pravilen odgovor!
1.

a) Az olvasónak 4 gyereke van.
b) Az olvasónak 3 gyereke van. Kettő fiú és egy lány.
c) Az olvasónak 3 gyereke van. Kettő lány és egy fiú.

2.

a) A fiuk teenagerek, a lány pedig felnőtt.
b) A fiuk felnőttek, a lány pedig kiskamasz.
c) A fiuk óvodások, a lány pedig diák.

3.

a) Az olvasó 23 éves korában szült.
b) Az olvasó öreg, mert 30 éves korában szült.
c) Az olvasó nem öreg, hiszen 21 esztendősen szült.

4.

a) Az olvasó és a lánya valamikor barátnők voltak.
b) Az olvasó és a lánya már régóta utálják egymást.
c) Az olvasó és a lánya most is nagyon megértik egymást.

5.

a) Az olvasó lányának a barátja/fiúja főiskolás.
b) A fiú nagyon ügyes, szorgalmas, segítőkész.
c) A fiú nem tanul, nem dolgozik, csak a szülein élősködik.

6.

a) A lány egyáltalán nem ismeri a fiú múltját.
b) A lány tudja, hogy a fiúnak már nagyon sok csajjal volt dolga.
c) A fiúnak még soha nem volt dolga csajjal.

7.

a) Az olvasót nagyon izgatja a lánya sorsa.
b) Az olvasó nem avatkozik bele a lánya szerelmi életébe.
c) Az olvasó férje azt ajánlja, hogy ne avatkozzon a fiatalok életébe.

8.

a) Az olvasó bátya együtt dolgozik a fiú apjával.
b) Az olvasó apja együtt dolgozik a fiú bátyával.
c) A fiú bátya együtt dolgozik a lány apjával.

9.

a) Az olvasó családjában a pénz az egyetlen isten.
b) A fiú családjában a pénz az egyetlen isten.
c) Az olvasó lányának a pénz az egyetlen istene.

10. a) Az olvasó egész éjszaka tévézik.
b) Az olvasó minden éjszaka nyugodtan alszik.
c) Az olvasó gondjai miatt éjszakánként nem tud aludni.
(10 točk)
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