1. Közvetítés

Ebben az évben sokat (fogunk) dolgozunk a kertben. Lesz sok kukorica, azért mert lesz 3
disznónk és 30 csirkénk. Lesz a kertben 10 sor krumpli, azért mert kell télire is. Télen
káposztát is teszünk hordóba, hogy legyen savanyú káposztánk. Kell még a lecsó és a
savanyúság miatt: paradicsom, paprika és ugye hagyma és uborka. Paprika három féle lesz:
ennivaló, erős és törni (őrölni) való. Bab nagyon sok lesz, mert drága, csak úgy mint (mint
ahogy) a fokhagyma. A kerítés mellett, nem sok, főznivaló kukorica lesz.
Amikor eljön a karácsony, levágunk egy disznót és lesz húsunk az ünnepekre és a füstre is
teszünk kolbászt, szalonnát. Sok hurkát csinálunk és lesz zsír és töpörtyű. Nyárra is elég lesz.
A csirkék, ha három-négy hónaposak lesznek, akkor levágunk belőlük 10-et és a hűtőbe
rakjuk, hogy legyen lecsóval. A többieket meghagyjuk, hogy nagyobbak legyenek, hagyunk
néhányat, hogy csináljanak tojást (tojásért). Jó lesz ez az év, mert lesz mindenünk. Én már
nagyon várom, hogy az ólban legyenek a disznók és a kis csibék. Kertünk ugye, már van.
Tudom, hogy ez sok munka lesz, de a lányom is segít, és ha annyi lesz, a piacon is árulunk
(eladunk). A lányom szeretne venni magának egy biciklit, azzal járna dolgozni, és a piacra, ha
kell.

2. Íráskészség

I.
Ám văzut, kă în ikulă há máj máré, jescsé áfelá învăcálă, sé jo farcsé ás plásé. Áztá, dă
miscsirică ungur o foszt. Ásá ám găngyit kă oj însirká, să dară m-or la szusz. Păntru áztá ám
mérsz în iskulá há máj máré să ám sirut pipáros, pă káré ám szkrisz szusz sinyé misz, hungyé
săd să kum ám învăcát, pînă áku. Ám dát pipárosu înlontru, m-ám jilintkizit.
Kînd m-or csimát înlontru farcsé friko m-o foszt. Mult o întribát dălá minyé, dá átunse má ku
firé ám foszt, să scsijem sigogye sé întribá.
Pă daă szăptămînă o vinyit o kárcsijé, kit ám ázsunsz, ám scsut átitá, kit mă jejé szusz.
Dă áztá dobă, kă ám scsut, kă pot sză umblu în iskulá há máj máré, farcsé fălasză ăj rem, să
farcsé mult kényvijé umărám. Mult umblám în kásză, hungyé kényvé jescsé, să umărám să
ákulo să dusem ákásză. Păkînd sz-o kizdilit iskulá, jo má mult ám scsut máj înnecsé, dăkit ált.
Ásá pot sză lukru lăngă iskulă, kă szărás ăs csény.

Vagy:

II.
Gurucă urtáká-me!
Drágul Domn sză-c gyejé nurok să szănătácsé. Jo bényé misz. Mă bizijészk, kă să tu.
Áj szkrisz, kă ăc dure cséptu. Áku sé ăj ku csinyé? Dánu kă áj but vrázs? Pacsé fi păntru
lukruc ăj áztá, kă mult csé zubunyéscs. Să áku átitá lukrij? Nu csé dus pă ált lok?
Kum să c-ám zîsz, să jo kot ált lukru, kă áise nu mă szîmc bényé. Mult csinijészk, farcsé mult
lukru jescsé, bány mágá dábe. Inká nu ám áflát nyimiká, dá kot. Scsij, dákă ákásză nu ár fi
kutotu putuljit, átunse má să jo bicságă ás fi. Nurok lu Dimizo, kă bun bărbát ám să kupilum
în lok bun ăj. Jo má numá áje ás áve dăgînd, kit jé ásá sză rîmîjé, jo mágá sză áflu on lok,
hungyé bényé mă szîmc să bányim dăsztulă ár fi. Ákár să mînkáré ás fásé o ás fásé rînd, numá
hugoj sză ám. Bényé ár fi dákă áj pucse sză vij lá noj! C-ás fásé mînkáré bună să mult ány
szfătăji. Să cijé c-ár fi bényé! Hájdé dákă poc! Szkrijém repé sé ăj ku csinyé, să áje sză szrij,
kînd vij vinyi.
Rîmîj ku Dimizo! Szkrijém!
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Urtáká-c: Iloná

3. Olvasáskészség

1. Kati, amikor találkozik a barátnőjével, mit nem kér?

(2 pont)

Kalácsot (1) és kávét (1) nem kért.
2. Erzsi férje és fia mivel foglalkozik?

(4 pont)

Férj a piacon árul használt ruhát és gombát (2). A fiú autószerelő
(2).
3. Mi volt Erzsivel, mit mesélt?

(4 pont)

Nem régen náthás (2) volt, egy kicsit még fáj a torka (2).
4. Miért ilyen későn ment kórházba Kati anyja?

(4 pont)

Mert félt (2) és mert nem volt pénze (2).
5. Van segítsége a kórházban Kati anyjának?

(4 pont)

Van egy cigányasszony (2), aki felkelhet (2) (járhat).
6. Mit ad otthonra Erzsi a barátnőjének?
Minden (2), amit főzött: húslevest (1), sült húst krumplival (1),
túrós kalácsot (1), lecsót (1), cigánykenyeret (1).

(7 pont)

