Magyar mint idegen nyelv - C1 (felsőfok)
1. szöveg
Hallgassa meg a szöveget, és oldja meg a következő feladatokat!
Maximális pontszám: 16

1. Töltse ki a táblázatot! (14 pont)
Barics Ernő

a) kisebbségi

szótárát

önkormányzatok tagjai

b) a kétnyelvűek

számára írta.

és
A szótárban

a) a rendszerváltozás után

b) olyan szavak is újra megjelentek,

azért

keletkeztek új fogalmak és

amiket korábban használt az

szerepelnek új

irodalmi nyelv, de az utóbbi

szavak, mert

évtizedekben visszaszorították

Barics Ernő

a) kiejtési útmutató és

b) nyelvtani útmutató

szótárában
nincs:
Barics Ernő

a) két ország fontosabb

b) a 2 ország

c) a két ország pártjai

szótárában van:

statisztikai adatai

minisztériumai

d) állami és egyházi

e) a horvát kisebbségi

f) magyar települések

ünnepek

önkormányzatok

horvát neve

képviselőinek
esküszövege
g) étlapok

h) önéletrajz-minták

2. Melyik kifejezéssel jön létre igaz mondat? Húzza alá! (2 pont)
1. Barics Ernő eddig még nem készített szótárt.
már
2. A horvát és a magyar nyelv közeli kapcsolatban van.
nincs közeli kapcsolatban.

(6 db. szükséges)

Magyar mint idegen nyelv - C1 (felsőfok)
2. szöveg
Hallgassa meg a szöveget, és oldja meg a következő feladatokat!
Maximális pontszám: 14
1. Igazak vagy hamisak az alábbi kijelentések? Jelölje! Amelyik hamis, az alá írja oda,
miért hamis, és mi az igazság! (6)
Igaz

Hamis

1. Dr. Bodnár Gabriella az egyetemen először pszichológus végzettséget
szerzett.

X

2. Dr. Bodnár Gabriellától minden hallgató személyre szabott „receptet” kap
problémái orvoslására.

X

3. Dr. Bodnár Gabriellához nemcsak személyesen fordulhatnak a kollégisták
gondjaikkal.

X

4. Magyarországon az egyház ma már egyáltalán nem tud segíteni az
életvezetési problémák megoldásában.
5. Magyarországon ma éppen azoknak nincs elegendő pénzük a kezelésre,
akik leginkább rá lennének szorulva.
6. Bodnár Gabriella eredetileg szociális gondozónak készült.

X

X

x

2. Töltse ki a táblázatot! (8)

Az emberek
kapcsolatteremtés
tekintetében kétféle típushoz
tartoznak:
Az egyetem elvégzése után
dr. Bodnár Gabriella a
következő készségek
fejlesztését tanulmányozta:
A következő életvezetési
gondokról esik szó:

a) Akik hatékonyan tudják közvetíteni a másik felé mindazt,
amit szeretnének elérni – (igényeiket, céljaikat, vágyaikat).
(2 p.)
b) Akik nem, vagy csak kevésbé hatékonyak a
kommunikációban. (2 p.)
a) kommunikációs készség (1 p.)
b) konfliktusmegoldó készség (1 p.)
a) hogyan érzed magad a társkapcsolatokban (1 p.)
b) milyen hatékonyan, milyen módszer alapján tudsz tanulni
(1 p.)

