
 

 

 

 

 

 

B1 Hallásértés mintafeladat 

MEGOLDÁS 

I. Hallásértés 

B1./1. Feladat: 

0. Egy kutatás szerint …………………… töltünk az interneten, mint évekkel ezelőtt.  

   A. kétszer több időt 

   B.  háromszor több időt 

   C. ötször több időt    

 

1. A buszon, villamoson, vagy metrón …………….…. ott van egy-egy telefon.  

   A. sok ember fülén  

   B. sok ember kezében 

   C. mindenki kezében   

 

2. A fiatalok ……………………………. az internet, és vele együtt a közösségi oldalak.  

   A. életéhez ma már hozzátartozik    

   B. mindennapjaihoz  ma már hozzátartozik 

   C. szabadidejéhez ma már hozzátartozik  

 

3. Órákon keresztül nézegetik mi történt a barátaikkal ………………  

   A. hétvégén, hol jártak, kivel. 

   B. hétvégén, merre voltak, mit csináltak.  

   C. este hol töltötték szabadidejüket. 

 

4. Keressenek …………………. ami segíti őket a tanulásba.   

   A. tanulmányokat, 

   B. forrásadatokat, ábrákat, 

   C. elektronikus könyveket, adatokat, 

 

5. Amit 10 évvel ezelőtt a szülőknek még alá kellett írniuk, …………..  

   A. az ma már nem él. 

   B. az már régóta nincs. 

   C. az már megváltozott. 

 

6. Helyette az iskola internetes oldalán, ……………….. hogy a gyermekük egy-egy 

tantárgyból milyen jegyet kapott.  

   A. nézhetik meg  

   B. ellenőrizhetik 

   C. írhatják alá  

 

7. …………….. van jelen az életünkben az internet.  

   A. Akárhol ott 

   B. Mindenhol ott 

   C. Egyre több helyen 



 

 

 

 

 

 

B1 Hallásértés mintafeladat 

 

8.  ………………… az interneten is elérhetővé teszi a könyveket.  

   A. A legtöbb könyvtár   

   B. Néhány könyvtár 

   C. A legnagyobb könyvtárak 

 

9. ………………….  és kikölcsönözni azokat, elég csak megnyitni.  

   A. Nem kell beiratkozni   

   B. Nem kell bemenni  

   C. Nem kell sorban állni 

 

10. Reméljük az internet nem veszi el ……………, hogy a könyvek eltűnjenek az életünkből.  

   A. a lehetőséget 

   B. a helyet   

   C. a reményt 

 

 

 

B1 Hallásértés 2. feladat 

 

 

Kérdések/Válaszok: 

0. Milyen nap beszélgetnek? hétfőn 

1. Milyen idő van aznap?  nagyon meleg 

2. Hogyan néz ki Sári?  betegen 

3. Milyen ruhát visel Gyuri?  zakót 

4. Az irodában miről beszélgetnek?  a hétvégéről 

5. Szombaton kihez indultak?  a nagymamához 

6. Az utazás során milyen probléma lépett fel?  elromlott az autó 

7. Kit hívtak fel?  a szerelőt 

8. Milyen eseményre nem érkeztek meg 

időben?  

az esküvőre 

9. Milyen ajándékot vettek az eseményre?  kenyérsütőt 

10. Sári mit szeretne aznap csinálni?  aludni 

 


