II. Irányított fogalmazás

Maximális pontszám: 20 pont

Írjon levelet az egyik témáról magyarul 13-15 sorban! A levélben legyen benne minden
megadott információ, és vegye figyelembe a levélírás szabályait (megszólítás, üdvözlés, dátum,
aláírás)!
Kedves Boglárka!
Nagyon örülök, hogy hétvégén újra találkozunk. Régen voltál már Budapesten! Tudod, mit fogunk
csinálni? Délben egy étteremben ebédelünk, délután sétálunk a várban vagy a Városligetben,
beszélgetünk egy presszóban, este pedig koncertre megyünk.
Tudom, hogy szereted a rockzenét, ezért egy rockkoncertre gondoltam. A Wigwam Rock Klubban
szombat este a Hooligans együttes játszik. Még nem nagyon ismerem őket, a magyar barátaim
ajánlották és adtak egy CD-t is. Meghallgattam, tényleg nagyon jó, kemény, de vidám zene. A
szöveget nem mindig értem, de te majd segítesz. Szerintem neked is tetszik majd. A jegyeket csak a
koncert előtt vesszük meg. Még nem tudom, hogy ketten megyünk vagy jönnek még más barátaim
is a kollégiumból. A koncert este 9-kor kezdődik és legalább 11-ig tart. Utána még ott maradhatunk
a klubban, reggel 4-ig nyitva van! Addig aludj sokat, mert szombat éjjel nem alszunk!
Remélem, jó programot terveztem! Akkor szombat délelőtt 10.35-kor várlak a Keleti pályaudvaron.
Szia:
Chris
Budapest, 2003. január 20.

I. Nyelvismereti feladatsor
Oldja meg az alábbi feladatokat!

Maximális pontszám: 10 pont
(Elérhető eredmény: 20 egység)

1. Egészítse ki a mondatokat a zárójelben megadott szavak megfelelő alakjával! (10)
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Magas, barna (haj) hajú, kék (szem) szemű férfi barátnőt keres.
Ma egész délután (nap) napos idő lesz.
A ma (reggel) reggeli híreket sajnos nem hallottam.
Szeretnék venni egy (család) családi házat a Balatonnál.
Én ma este háromnegyed (hét) hétkor (mozi) moziba megyek. És te hova (megy)mész?
Holnap délutánra (vendégek) vendégeket várok, nem (tud) tudok tanulni.

2. Válaszoljon múlt időben! (Több megoldás lehetséges.) (3)
Pl.:
- Vacsorázzunk egy étteremben!
- Köszönöm, én már vacsoráztam.
1. - Nem beszélsz a szüleiddel?
- Tegnap már beszéltem (velük).
2. - Igyon egy kávét!
- Köszönöm, már ittam.
3. - Gyerekek, most már feküdjetek le!
- Már lefeküdtünk!

3. Melyik a ROSSZ megoldás? Jelölje! (3)
1. A futballmeccs ... lesz.
a) vasárnap
b) szombaton
c) ezen a héten
d) holnapon
2. András és Anita ... jönnek.
a) Budapestről
b) Londonból
c) a pályaudvarból
d) az iskolából
3. A fiú ... az anyjának.
a) vesz
b) ír
c) telefonál
d) segít

4. Mit mond a következő helyzetekben? Válaszoljon! (Több megoldás lehetséges.) (4)
1. - Elnézést, szabad ez a két hely?
- Nem, már foglalt. / Igen, tessék.
2. - Üljünk be egy cukrászdába!
- Jó ötlet!
3. - Kié lesz ez a sok sütemény?
- Attiláé; (ma van a születésnapja).
4. - Miért tanulsz magyarul?
- Mert itt szeretnék egyetemre járni.

III. Olvasott szöveg értése

Maximális összpontszám: 20 pont

III/A
Olvassa el az alábbi szöveget, és oldja meg a feladatokat!
Maximális részpontszám: 15 pont
Magyarország első állatkertje 1866. augusztus 9-én, egy napsütéses csütörtökön nyitotta meg kapuit
Budapesten. A közönség ekkor csaknem ötszáz különféle állatot láthatott a kertben. Az állatok
tizenegy nagyobb és számos kisebb állatházban, valamint elkerített, nyitott füves tereken éltek. A
legnépszerűbb állat Kristóf, a fiatal barnamedve volt, aki nemcsak ápolójának, Angelo Guzzantónak
volt a kedvence, hanem a híres politikusnak, Deák Ferencnek is. A majomházban kilencféle majmot
mutattak be, gazdag volt a tó madárgyűjteménye is. A madárházban a legérdekesebbek a papagájok,
kakaduk és arák voltak.
A manapság népszerű állatkerti fajok, például a zsiráf, az elefánt, a víziló, az állatkert
megnyitásakor még hiányoztak. Ezen nem is csodálkozhatunk, hiszen akkoriban igen sokba
kerültek, és az etetésük, szállásuk is drága volt.
Bár az állatkert a megnyitáskor sokkal nagyobb területű volt, mint manapság, sokkal kevesebb
állatot mutatott be. A múlt században az állatkert ugyanis egyetlen hatalmas park volt, amelyben
csak itt-ott voltak állatbemutató terek, házak.
Az állatkert ma is népszerű. Az új évezred nagyon sikeresen kezdődött: a múlt évben 1.185.434
látogató nézte meg az állatokat. Szponzorok közel 60 millió Ft-tal segítették az állatkertet, emellett
különböző cégek szerveztek itt programokat 6.710 fő részvételével.
Az állatkert számos közös akciót szervez iskolákkal és óvodákkal. Céljuk, hogy minden fővárosi
diák évente legalább egyszer, de lehetőség szerint többször is látogasson el hozzájuk. Az
állatkertben komplett tanórákat is tartanak óvodás és iskolás csoportoknak. Az "állatkerti órák"
témái például: Élet a sötétben - éjszakai állatok; Állatok akcióban; Magyarország madarai;
Medvemese; Trópusi expedíció; Farm a város közepén; Ökológiai labirintus; Állatkerti erdőtúra;
Ember és természet; Dél-Amerika állatvilága; Séta az esőerdőben stb. A foglalkozások 9, 10 és 11
órakor kezdődnek. Egy óra ára csoportonként 5000 Ft; az órán óvodák esetén maximum 25 gyerek,
iskolák esetén maximum 30 gyerek vehet részt.
Lesz ismét nyugdíjas hét is az állatkertben. Idén június 18. és 28. között változatos programokkal és
kedvezményekkel várják a nyugdíjasokat, akik féláron, 350 Ft-ért válthatnak belépőjegyet. A
nyugdíjas látogatóknak naponta kétszer természetfilmeket vetítenek. A Barlang étterem 400 Ft-os
menüt kínál minden nyugdíjas vendégnek.
Egészítse ki a szöveget!

(11)

Magyarország első állatkertjét mintegy 150 éve alapították. Régen a budapesti
állatkertbenkevesebb állat élt, mint ma. A látogatók akkor a barnamedvét szerették a legjobban.
Manapság a zsiráfok, az elefántok és a vízilovak a legnépszerűbb állatok. A budapestiek ma is
nagyon szeretik az állatkertet: tavaly az állatkertnek több mint egymillió látogatója volt, és a kert
a szponzoroktól is kapott több tízmillió forintot. Egy belépőjegy ma 700 Ft-ba kerül.
A diákoknak külön programokat szerveznek, biztosan érdekes például az Állatok akcióban, vagy a
Medvemese című óra. A diákoknak nemcsak Magyarországon élő állatokról mesélnek az órákon,
hanem például dél-amerikai / trópusi / őserdei állatokról is. Az állatkerti órákat délelőtt /
óránként tartják, egy óráért egy csoport 5000 Ft-ot fizet.
Nyáron tíznapos programot szerveznek a nyugdíjasoknak is. Ők 350 Ft-ért vehetnek jegyet,
napi két filmet láthatnak, és az állatkerti étteremben olcsón tudnak ebédelni is.

Feleljen a kérdésekre! (4)
1. Miért nem volt régen zsiráf, elefánt és víziló a budapesti állatkertben? (2)
Mert sokba került a beszerzésük. / Mert drágán lehetett megvenni őket, és az ellátásuk is drága
volt.
2. Mit szeretnének az állatkert dolgozói?

(2)

Hogy minden fővárosi diák évente legalább egyszer elmenjen az állatkertbe.

III/B
Olvassa el az alábbi szöveget, és oldja meg a feladatot!
Maximális részpontszám: 5 pont
Szoknyát vagy nadrágot hordanak szívesebben a nők? Talán mindkettőt, hiszen kell a változatosság.
Egy igazi nő ruhatárából sem a szoknya, sem a nadrág nem hiányozhat.
Ma újra divat a nyolcvanas évek kockás szoknyája. Ez a modell kicsit angolos, kicsit diáklányos.
De nem mindenkinek áll jól - csak a vékony lábú hölgyeknek...
Divatos ezenkívül a műbőr szoknya; természetes hatást kelt melegbarna színével, és mindenki
hordhatja.
A nadrágok között tartja vezető helyét farmer. Örök divat, évről évre megújul. A most divatos
hosszú, egyenes vonalú farmer inkább a magasabb nőknek áll jól.
Jól illik kontrasztos vagy hasonló színű ruhákhoz a bézs nadrág. Kicsit trapéz szabása miatt ez a
modell is elsősorban magasabbaknak ajánlott.
Csak jó alakú hölgyek viseljenek élénk színű nadrágot szűk, rövid pulóverrel, de egy hosszú, fekete
blézerrel vagy inggel mindenkin elegánsan mutat.
Töltse ki a táblázatot! (5)
Mindenkinek jól áll




hosszú, fekete blézer
(élénk szűk nadrággal)
hosszú ing
(élénk szűk nadrággal)
műbőr szoknya

Nem mindenkinek áll jól





kockás szoknya
bézs nadrág
egyenes farmer
szűk, rövid pulóver

