B2
Lovári cigány
Hallásértés-feladatsor

A vizsgázó kódja:

A vizsgahely neve:
A vizsgahely címe:

A feladat megoldási ideje: ~ 20 perc
Elérthető maximális pontszám: 20 pont

–

I./1. B2 hallásértés-feladatsor
Tisztelt Vizsgázó!
Hallgassa meg figyelmesen a felvételt, és a szöveg tartalmának megfelelően, a minta
alapján válaszoljon röviden a kérdésekre magyarul! A válasz felesleges információt nem
tartalmazhat!
- CSAK 10 HELYES VÁLASZ VAN.
- A szürkével jelölt rész a minta.
- A szöveget kétszer hallgathatja meg.
- Már az első meghallgatáskor próbálkozzon a megoldással, és a második
meghallgatáskor fejezze be vagy helyesbítse a megoldást!
Először olvassa el figyelmesen a kérdéseket! (A rendelkezésére álló idő egy perc.)
A szürkével jelölt rész a minta.
Kérdések:
E mita
0.

Kiről szól a történet?

Ennio Morriconeről.

1.

Milyen elismerésben részesült a filmzeneszerző?

2.

Hány filmhez írt zenét?

3.

Kitől örökölte a tehetségét?

4.

Mit csinált hatéves korában?

5.

Tanulóként kivel dolgozott?

6.

Hol kezdődött a pályafutása?

7.

Milyen érdekesség kapcsolódik filmzene-írásához?

8.

Milyen filmek kötődnek a nevéhez?

9.

Mit mond a feleségének?

10. Milyen ajándékot készített az igazgató?
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I./2. B2 hallásértés-feladatsor
Tisztelt Vizsgázó!
Hallgassa meg figyelmesen a felvételt, és a szöveg tartalmának megfelelően, a minta
alapján válaszoljon röviden a kérdésekre magyarul! A válasz felesleges információt nem
tartalmazhat!
- CSAK 10 HELYES VÁLASZ VAN.
- A szürkével jelölt rész a minta.
- A szöveget kétszer hallgathatja meg.
- Már az első meghallgatáskor próbálkozzon a megoldással, és a második
meghallgatáskor fejezze be vagy helyesbítse a megoldást!
Először olvassa el figyelmesen a kérdéseket! (A rendelkezésére álló idő egy perc.)
A szürkével jelölt rész a minta.
Feladat:
O kamipe
0.

Mi a történet címe?

A szeretet.

1.

Tess hová ment be?

2.

Hol tartotta a pénzét a szereplő?

3.

Mit akart vásárolni Tess?

4.

Kinek szeretne segíteni?

5.

Ki hajolt oda a kislányhoz?

6.

Mit mondott az anya, mi segíthet a fiún?

7.

Mennyi pénze volt Tessnek?

8.

Kivel ment haza a gyerek?

9.

Mibe került a műtét?

10.

Mi kellett még a gyógyításhoz?
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