B2 Középfok
I.

Nyelvismereti feladatsor
Maximális pontszám: 20

Oldja meg az alábbi feladatokat!
Elérhető eredmény: 40, maximális pontszám: 20
(Javasolt megoldási idő: 60 perc)
___________________________________________________________________
1. Jelölje a helyes megoldást! (7)
a.
b.
c.
d.

Minden hús meg lett éve.
Megettünk minden húst.
Minden hús lett megenni.
Minden húst megettük.

a.
b.
c.
d.

Meg kellek őrülni a zajtól!
Kell megőrülnöm a zajtól!
Meg kell őrülni a zajtól!
Meg kell őrülök a zajtól!

a.
b.
c.
d.

Neki semmit sem kell írnia.
Neki semmi nem kell írni.
Neki semmit kell írnia.
Neki semmit írni.

a.
b.
c.
d.

Szabad bejönnöm?
Be-e szabad jönnöm?
Szabad-e jönnöm be?
Bejönnöm-e szabad?

a.
b.
c.
d.

Rá-e szabad gyújtanom?
Szabad-e gyújtanom rá?
Rá-e gyújtani szabad?
Szabad rágyújtanom?

a.
b.
c.
d.

Bemutassa nekünk a családját!
Bemutatná nekünk a családját?
Vajon mutatna nekem a családját?
Megmutatná-e részemre a családját?

a.
b.
c.
d.

El kell küldenem a faxot, mert már régóta várják.
Kell elküldenem a faxot, mert már régóta várják.
Küldenem kell el a faxot, mert már régóta várják.
Elküldjem a faxot, mert már régóta várják.
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2. Írja be a hiányzó végződéseket és szavakat! (10)
Elölről kellett kezdeni a vásárlást a riadó miatt. Nemrég a Fogarasi úti hipermarketben voltam
vásárolni. Már épp a pénztáros előtti szalagra pakoltam az árukat, amikor egy kedves női hang
hangszórókon keresztül tájékoztatta a vásárlókat, hogy pár percen belül az áruház technikai okok
miatt bezár. Kérte, mindenki fogja a személyes holmiját, és a bevásárló kocsikat otthagyva, hagyja
el az áruházat. Nekem természetes volt, hogy a bombariadó (a rendőröktől tudtuk meg, hogy ez a
baj) után mindenki visszamehet, és ott folytathatja a vásárlást, ahol abbahagyta. De mire
visszaengedték a vásárlókat, az összes kocsit kiürítették, az árukat visszapakolták a polcokra. Még
jó, hogy a kocsiban lévő százasokat visszaadták.
3. Fejezze be a mondatokat! (8)
Ígérd meg, hogy

felhívsz.

El ne ess a csúszós úton, mert…………… …………………………….………………………….
Nagyon örülnék, ha ………………………………………………..……………………………….
Minden pénzem elfogyott. Bárcsak…………………………. ……………………………………!
Megint összetörted az autót! Tanuld meg, hogy……..…………………………………………….!

4. Húzza alá a mondatba illő szót! (5 pont)
______ , ne lépjen a lábamra!
Lesz szíves

Légy szíves

Kösz

Legyen szíves

______ igazgató úr! Örülünk, hogy fölkeresett minket.
Tisztelő

Tisztelt

Tisztelendő

Tiszteletes

Hála

Szerencse

______ Istennek, senki sem sérült meg.
Dicsőség

Hálát

______ , nem tudja véletlenül, hol van a Labda utca?
Bocsánat

Tessék

Lesz szíves

Helló

_______, Tamás! Hol voltál ilyen sokáig, már tíz perce várok itt a hidegben.
Jó napot

Jó napot kívánok

Szia

Üdvözlégy
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5. Egészítse ki a megfelelő, esetleg ragozott birtokos alakokkal, a példa szerint!
Az én …………… nagyon szép.. (város)

Az én városom nagyon szép.

Az én……………………………...…. a Balaton mellett van.

(nyaraló)

Kié ez a kabát? …………………………………………….

(István)

Mit hallottál Kati ………………………………………….?

(testvér)

Kinek a …………………………...ugatnak ilyen hangosan?

(kutyák)

Mondja az ellentétét, a példa szerint!

(4)

(6)

Mindig fáj a fejem..

Sohasem fáj a fejem.

Kati valakivel elment moziba.
………………………………………………………………………………………………………
Hallom, te is vettél neki születésnapjára valamit.
……………………………………………...………………………………………………………
Ügyesen megoldotta a feladatot.
………………………………………………………………………………………………………
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II.

Irányított fogalmazás)
Maximális pontszám: 20

Válasszon ki egy témát és írjon egy 17-20 soros levelet / e-mailt! Térjen ki az összes irányítási
szempontra, és ügyeljen arra, hogy fogalmazása összefüggő legyen! Ne feledkezzen meg a levél /
e-mail szokásos kellékeiről sem (megszólítás, üdvözlés, aláírás stb.), és ne lépje túl a megadott
terjedelmet!
(Javasolt feladatmegoldási idő: 60 perc)

I. Ön magyar ismerősének levelet / e-mailt fogalmaz, melyben az alábbiakról ír:
➢ A közeljövőben Magyarországra utazik (mikor és hogyan)
➢ milyen célból jön és mennyi ideig tartózkodik itt,
➢ szállást keres itt tartózkodása idejére, és ehhez segítséget kér,
➢ milyen magyarországi nevezetességről hallott, és azt miért szeretné megnézni,
➢ milyen ügyekben kéri még majd ismerőse/barátja segítségét (pl. banki, hivatali ügyek)

Vagy:
II. Ön magyar ismerősének levelet / e-mailt fogalmaz, melyben az alábbiakról ír:
➢ kisebb betegsége miatt le kellett mondania tervezett magyarországi útjáról,
➢ a betegség tünetei, szimptómái,
➢ mit tett ebben a helyzetben (orvoshoz fordult vagy maga kezelte magát),
➢ egészséges-e és dolgozik-e már újra,
➢ mikor kerülhet sor az elmaradt utazásra
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Kedves Petra!
Óriási meglepetésem van a számodra. Hamarosan Budapestre utazom, és találkozhatunk!
Egy kiállítás lesz a Kongresszusi Központban, amin a cégem részt vesz, és a főnököm engem is
kiküld. Két kollégámmal repülővel utazunk november 1-jén. A kiállítás csak három napig tart, de
már előtte ott kell lennünk, hogy berendezzük a standot. Én szeretnék még a kiállítás után is pár
napot maradni, hogy egy-két dolgot megnézhessek.
Szállásunk még nincs. Tudsz ajánlani egy szállodát, ami nincs túl messze a kiállítástól?
Minél kevesebb időt szeretnénk közlekedéssel tölteni. Ha már egyszer Budapesten leszek, szeretnék
elmenni egy operaelőadásra. Tudod, hogy nagy operarajongó vagyok. Azt már hallottam, hogy a
budapesti Operaház gyönyörű épület. Tudnál egy novemberi előadásra jegyet venni neked és
nekem? Így az épülettel is megismerkedhetek és szép zenét is hallgathatok, utána pedig elmehetünk
vacsorázni és beszélgethetünk egy nagyot. Amikor utoljára voltam Budapesten, béreltem egy autót,
de nem kaptam számlát, és így a cégem nem tudta kifizetni. Lennél szíves beszélni a National
autókölcsönzővel? A szükséges adatokat mellékelten küldöm. Nagyon köszönöm. A közeli
viszontlátásig minden jót! Szia!
Andy
Prága, 2019. június 03.
VAGY:
Kedves Petra!
Igazán sajnálom, de nem tudok Budapestre utazni, ahogyan terveztem, mert egy kisebb
betegség megakadályoz ebben. Magas lázam van pár napja és nagyon fáradtnak érzem magam.
Valószínűleg egy vírusfertőzésről van szó. Elmentem a háziorvoshoz, nehogy valami komolyabb
probléma maradjon kezeletlenül, de a vizsgálat után csak annyit javasolt, hogy maradjak otthon,
szedjek lázcsillapítót és sok vitamint. A szervezetem majd leküzdi a betegséget.
Egy kisebb méretű járvány van, amit ezek szerint megkaptam. Elég kellemetlen, mert
rengeteg munkám lenne, és most mindennel elmaradok. Nem is akartam itthon maradni, de az orvos
nagyon megijesztett. Azt mondta, ha nem pihenem ki a betegséget, súlyos következményei
lehetnek. Ez senkinek sem lenne jó. És persze a magyarországi utat is le kell mondanom. Ilyen
állapotban nem vállalkozhatok egy ilyen hosszú útra. Attól tartok, hogy az idén már nem is tudok
sort keríteni rá. Talán jövőre majd nagyobb szerencsém lesz, és el tudok utazni hozzád. Tőled is
elnézést kérek, ha a lemondás miatt kellemetlenséget okoztam. Amint biztosat tudok, jelentkezem.
Szeretettel üdvözöllek:
Andy Amszterdam, 2019. június 03.
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III. Olvasott szöveg értése
Maximális pontszám: 20

1/A Olvasott szöveg értése (1)
Olvassa el az alábbi szöveget, és oldja meg az utána következő feladatokat!
Maximális pontszám: 10
(Javasolt feladatmegoldási idő: 30 perc)

Valaha mindenki számára megfizethető, kedvelt gyümölcs volt az alma. Számos család jó
szokásává vált, hogy a „Szedd magad!” akcióban vagy a nagybani piacokról olcsón beszerzett
többládányi gyümölccsel telerakták a kamrákat, a pincéket. Ez lassan a feledésbe merült hazánkban.
Tíz esztendővel ezelőtt például átlagosan 30 kilogramm almát fogyasztottunk egy év alatt, mára ez
a mennyiség több mint egyharmadára csökkent.
Az idén, a kilencedik alkalommal megrendezett debreceni Farmer Expo Nemzetközi
Mezőgazdasági és Élelmiszeripari Szakkiállítás fontos része volt az „Alma-show” és az ehhez
kapcsolódó szakmai fórum. Ennek a programnak egyébként az elmúlt négy évben Zalaegerszeg
adott otthont. A gyümölcsbemutató mellett a szakemberek most számos időszerű kérdést is
megvitattak. Beszámoltak arról is, hogy Magyarország területének csupán egy százalékán folyik
gyümölcstermesztés, s ennek a fele éppen az alma.
Többen keresték a választ arra a kérdésre: Miért esett vissza drasztikusan az almafogyasztás
hazánkban? A tanácskozás résztvevői szerint elsősorban anyagi okokból, valamint a bővülő
gyümölcskínálat miatt. Manapság már nem meglepő, ha egy kiló déligyümölcsért kevesebbet
fizetünk, mint ugyanannyi importalmáért. Nem szabad figyelmen kívül hagyni azt sem, hogy a
hazai piacon mind nagyobb számban jelennek meg a kiváló minőségű osztrák és olasz almák.
A szakemberek azt is elmondták: ha körülnézünk a honi árusoknál, láthatjuk, hogy 280 forintért
szép és jóízű külföldi almát kapunk, míg 65 forintért általában rossz minőségűt a hazaiból. Úgy
vélik a hozzáértők: ez a gyümölcsünk csak akkor lesz versenyképes itthon, ha megfizethető áron
kedvünkre való magyar almát vásárolhatunk.
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Válaszoljon a következő kérdésekre a szöveg alapján!
1. Hogyan lehetett olcsón almához jutni régebben?
’ Szedd magad! '’ akcióban vagy a nagybani piacokról.
2. Milyen arányban áll egymással a mai és a 10 évvel ezelőtti almafogyasztás?
1: 3
3. Milyen esemény keretében került sor az „Alma-show”-ra?
A debreceni Farmer Expo Nemzetközi Mezőgazdasági és Élelmiszeripari Szakkiállítás
keretében.
4. Mit foglalt magában az „Alma-show”?
Bemutatót és szakmai fórumot.
5.

Mekkora területen folyik Magyarországon almatermelés?
0,5 %-on

6. Mik az almatermelés utáni kereslet csökkenésének okai?
Anyagiak, valamint a bővülő gyümölcskínálat.
7. Hogyan aránylik egymáshoz a déligyümölcs és a külföldi alma ára?
A déligyümölcs olcsóbb.

8.

Mely országokból hozunk be nagy mennyiségű almát?
Ausztria, Olaszország

9.

Hogyan lehet jellemezni az import almát?
Szép és jóízű.

10. Mikor fogja utolérni a magyar alma a külföldit?
Ha elfogadható áron jó minőségű lesz.
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1/B Olvasott szöveg értése
Olvassa el az alábbi szöveget, és oldja meg az utána következő feladatokat!
Maximális pontszám: 10
(Javasolt feladatmegoldási idő: 30 perc)

Október első felében terelik a nyájakat Olaszországban a melegebb legelőkre még a tél beállta
előtt. Tíz nap alatt 250 kilométert tesznek meg a közép-olaszországi Abruzzo hegyeiből a déli
legelőkre a bárányok és pásztorok. Ezt évszázados szokást az utóbbi évtizedekben a pásztorhiány
nehezítette meg, az idén azonban az Abruzzóban nevelt több mint 300 ezer bárány nagy része ismét
elindult délre az Appenninek ösvényein. Fiatal pásztorok terelik őket, közöttük Ovidio Damiani, aki
korábban kőművesként dolgozott. "Egész nap a friss levegőn vagyok, és a hétvégeket feleségem és
gyerekeim is velem töltik, olyan, mintha kirándulni mennénk" - számolt be Damiani az egyik olasz
újságnak.
Nemcsak fizikai munkások, egyre több diplomás is a pásztor mesterséget választja, jönnek
kereskedők, mérnökök is. Nemcsak a természetközeli életforma szépségéről, hanem anyagilag
átgondolt választásról is van szó. Pásztorként nem lehet meggazdagodni, de a mai válságban ez a
szakma tisztességes megélhetést ad. A modern pásztorok meg is újították az ősi mesterséget: ma
már mobiltelefonnal, számítógéppel felszerelve dolgoznak, közös internetes honlapjukon követik
egymás mozgását és közösségi oldalakon kommunikálnak egymással. Az egyik weboldaluk valós
időben mutatja a Dél-Itália felé haladó abruzzói pásztorok pontos tartózkodási helyét.

I. Egészítse az alábbi szöveget a fenti szöveg alapján!
Egyre modernebb módszereket alkalmaznak a pásztorok (1) Olaszországban. Késő ősszel a
hegyekből a déli legelőkre hajtják a birkákat (2). Másfél hét alatt 250 km-t (3) is tudnak haladni az
állatokkal. Sok fiatal is jelentkezik erre a munkára, mert jó a fizetés (4) és egész nap friss levegőn
(5) vannak, olyan mintha kirándulnának. Meglepő módon diplomások/mérnökök/kereskedők (6)
is választják ezt a munkák. Egymással is tartják a kapcsolatot; ebből a célból a mobiltelefonjukat
(7) és a közösségi oldalakat (8) használják. Az interneten jól nyomon követhető (9) a nyájak és a
pásztorok mozgása. Hétvégén nincsenek egyedül, mert a legelőre kijön hozzájuk a
családjuk/feleségük (10).
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