1. Olvasáskészség

Maximális pontszám: 20

A szöveg(ek) alapján válaszoljon magyarul a kérdésekre!

Mă duk în bolt să ja on sarik să o kămásă. Nu ám mult bány, dá boltá áztá lesznyik ăj. Zîk lu
boltosicá sé ăm trăbujé. Zisé ku séfel fácă ăm trăbujé kămásá. Zik: séfel áj?
-

Ám álbă, vergyé, nyágră, gálbănă, rosăjé, vînătă, vergyé, bárnă.
Bényé, álbă ăm trăbujé.
Ducsé în sárkă bună o fi?
Mikă ăj.
Ăc da máj máré. Bună o fi.
Dá, ăm trăbujé.
Sé ăc trăbujé máj?
On sarik nyégru.
Ăc da, ducsé în sárkă, bun o fi?
Dá.
Sé ăc trăbujé máj?
Nu ăm trăbujé ált, átitá.
Bună ár fi lăngă sarik o trásztă!
Ám ákásză, multă.
Sinyi gogyi partă kuraă, nu ăc trăbujé să cijé?
D-ăm o kuraă álbă, să átitá. Kit oj plăcsi?
O ezăré să sins szută.
Ăc da.
Partă ku szănătácsé!
Rîmîj ku dimizo.

Păntru kă lesznyik o foszt, caljije să kuraá, mă duk să în tîrg, nu ăj dăpárcsé, sză kumpăr. Ja
mázăré uszkátă, tărkátă, o cără kárnyé áfumátă, kă áje trăbujé, dánu. Ja máj zicsézs: tri
murkajé să doj pătrunzséj, o kilevé dă kărbajé, pátru káp dă sápă, on káp dă áj, dáje csár on
káp, kă farcsé szkump ăj. Ám ákásză uloj, făjină, pipárkă zdubită, pipárkă jucsé să nyiszkej
párádis, ám máj să ticéj. Mă-duk ákásză sză fák zámă dă mázăré. Ro ăm plásé, să bărbátum o
mănînkă. Fák lăngă zámă nyiszkej plăsintă, ku brînză să ku piszmég. Bună zuă ăj áztá!

1. Milyen színű ing van a boltban?

(3 pont)

2. Mit kínál az eladó és én mit veszek?

(4 pont)

3. Drágán vagy olcsón vásároltam?

(3 pont)

4. Mit vettem a piacon?

(5 pont)

5. Mit főzök otthon és azt ki szeret?

(5 pont)

2. Közvetítés

Maximális pontszám: 10

A barátnője nem jól beszéli a magyar nyelvet. Beásul tudja a gondolatait jól kifejezni.
Kérem, tolmácsolja a jelenlévőknek, hogy miként készíti el a barátnője a speciális cigány
ételt, a lecsós csirkét.
(A szöveg előtt szereplő számok a táblázatban megadott szempontokra várt információk helyét mutatják.
A zárójelben szereplő apró számok az értékelési egységet jelölik. 20 értékelési egység = 10 pont)

1. (1-4)

Kánti puj szusz pă puju în uloj, ku sápă,să ku pipárkă zdrubită. Puj pă lábusă
kupris, kit máj repé sză fijé gátá. Bág să o cără száré. O făszkăljészk. Kînd má
kitnu gátá ăj, átunse puj, sé máj trăbujé.
2. (5-6)
Táj szusz pipărsji pă rată, să párádisji în pátru.
3. (7-12) Bág în pirkét. Ám szuktuljit sză bág să pipárkă jucsé în mînkáre áztá. Kînd sză
szkágyé, átunse ja zsosz dăpă fok, să o lász o cără dăszup kupris.
4. (13-17) Dákă pită dă mult ám, uszkátă, átunse puj în álá, hungyé mînkáre ăj, dăszup
kupris. Dáje, kit maljé sză fijé.
5. (18-20) Dákă ám dobă să vojé, átunse ám szuktuljit sză fák pînyé. Ku áje ăj há máj bun.

Mit tudunk meg az étel készítésével kapcsolatban?
értékelési
egység
1. (1-4)
Először

4

2. (5-6)
Vágom

2

3. (7-12)
Paprika

6

4. (13-17)
Puhítok

5

5. (18-20)
A legjobb és mikor

3

3. Íráskészség

Maximális pontszám: 20

Terjedelem: 8-10 sor
Kérjük, hogy a feladat megoldása során – a titkos adatkezelés érdekében – ne használja saját adatait!

Írja le, hogyan telik egy napja!
-

Mikor kel fel és mit csinál reggel?

-

Hogyan telik a délelőtt (munkával, tanulással)?

-

Mit csinál délután (házimunka, vásárlás, stb.)?

-

Este együtt van a család, vagy egyedül él?

-

Mikor fekszik le?

