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C1 
Lovári cigány  

Hallásértés-feladatsor 

 
 

A vizsgázó kódja:     

                                      

A vizsgahely neve: ............................................................... 

A vizsgahely címe: .............................................................. 

 

 

A feladat megoldási ideje: ~ 20 perc 

      –        

Elérthető maximális pontszám: 20 pont 
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I./1. B2 hallásértés-feladatsor  

 

Tisztelt Vizsgázó! 

 

Hallgassa meg figyelmesen a felvételt, és a szöveg tartalmának megfelelően, a minta 

alapján válaszoljon röviden a kérdésekre! 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: 

 

0. Kiknek szól a törvény? gyalogosoknak 

1. Mikor romlott meg a statisztika a gyalogosok 

számára? 

 

2. Mi okozza a nagyszámú baleseteket?  

3. A 2016-os statisztika mit mutat halálozás terén?  

4. Mit gondol az állam, mit kell tennie?  

5. Minek van itt az ideje?  

6. Hogyan bünteti a gyalogosokat a törvény?  

7. Mit tilt a törvény a gyalogosoknak?  

8. Hogyan bünteti a visszaesőket?  

9. Miért kemény a törvény?  

10. Mit enged meg a törvény átkeléskor a 

gyalogosoknak? 
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I I./2. B2 hallásértés-feladatsor  

Tisztelt vizsgázó! 

 

Hallgassa meg figyelmesen a felvételt és a szöveg tartalmának megfelelően a példa 

alapján egészítse ki a 10 mondatot! 

A válasz felesleges információt nem tartalmazhat! 

- A szürkével jelölt rész a minta. 

- A szöveget kétszer hallgathatja meg. 

- Már az első meghallgatáskor próbálkozzon a megoldással, és a második 

meghallgatáskor egészítse ki vagy helyesbítse a megoldását! 

 

Először olvassa el figyelmesen a kérdéseket! (A rendelkezésére álló idő egy perc.) 

 

Feladat: 

 

0. A négy gyertya. 

........................... 

1. Az Advent a negyedik ............................................................................................... vissza. 

2. VII. Gergely pápa 4 számban jelentette ki az ............................................................. számát. 

3. Egy ..............................................................................kocsikerékre 24 gyertyát helyezett el. 

4. Ma már .................................................................................. készítenek kör alakú koszorút. 

5. Minden gyertya ............................................................................................egy – egy dolgot.  

6. Én vagyok a béke! De az emberek nem ........................................................................ tartani.  

7. Én vagyok .....................................................................! Az emberek nem tartanak semmire. 

8. Én a szeretet vagyok! Az emberek ............................................................................... engem.  

9. De belépett egy gyerek, és amikor látta a ............................................... gyertyát, felkiáltott. 

10. A ................................................................................. tüzével életre hozta a többi gyertyát. 

 

 

 

 

 

 

 

 


