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ÁLTALÁNOS UTASÍTÁSOK 
Töltse ki nyomtatott betűvel a bal oldali fejlécet! 

A feladatok megoldását a kapott feladatlapra írja! 

Külön piszkozatlap, illetve szótár nem használható! 

Az utolsó oldalon van hely a piszkozat számára. 

Mindkét feladatot igyekezzen megoldani! 

Írjon olvashatóan és egyértelműen! 

Kék vagy fekete golyóstollal írjon! 

Ügyeljen a helyesírásra és az írott nyelv egyéb sajátosságaira! 

TUDNIVALÓK A VIZSGÁZÓK SZÁMÁRA 
A teszt két részfeladatból áll. A szövegek hangfelvételről hangzanak el. 

A megoldó sablonban tilos javítani! 

Az értékelés helyét hagyja szabadon! 

A konzorcium nem vállal felelősséget azokért az esetleges további információkért, amelyeket a 

felügyelők adnak, és az itt leírtaktól eltérnek. 
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Hallott szöveg megértése 

 
1. rész 

 
ÉVSZAKOK 

 
A téli hideget kedvelő Borka és a fázós Marcsi az időjárásról beszélgetnek. 
 

• Hallgassa meg figyelmesen a felvételt, és a szövegnek megfelelően döntse el, hogy melyik 
állítás a helyes. 

 
• CSAK 10 HELYES MEGOLDÁS VAN. 
• A szürkével jelölt rész a minta. 

 
• A szöveget kétszer hallgathatja meg. 
• Már az első meghallgatáskor próbálkozzon a megoldással, a második alkalommal 

kiegészítheti a megoldást! 
 

Először olvassa el az állításokat! (A rendelkezésére álló idő két perc.) 
 

********** 
 

Minta: 

0. Borka azért szereti a telet, mert… 
A) novemberben született. 
B) szívesen sétál a hidegben. 
C) valahogy közel áll hozzá. 

 
1. Marcsi tavasszal… 

A) minden évben útra kel. 
B) szeret költözni. 
C) és ősszel érzi jól magát. 
 
 

2. Borka szerint hideg időben… 
A) melegen fel kell öltözni. 
B) nem tanácsos kint lenni. 
C) picit le kell lassulni. 
 
 

3. Marcsi úgy gondolja, hogy a nagy melegben… 
A) még a ruha is melegít. 
B) jobb lustálkodni. 
C) tompább az érzékelés. 
 
 

4. A téli sportokra… 
A) Borka szívesen és sokat költ. 
B) nem mindig van alkalma Borkának. 
C) Marcsi hónapokig képes gyűjteni. 
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FORDÍTS! 

 
5. Ha lehetséges, Borka… 

A) inkább a tavakon korcsolyázik. 
B) kimegy a korcsolyapályára. 
C) januárban naponta korcsolyázik. 
 
 

6. Marcsi nem érti, hogy hidegben az emberek… 
A) miért nem sportolnak kevesebbet. 
B) hogy tudnak elmenni síelni. 
C) miért ücsörögnek otthon. 
 
 

7. A téli erdő látványa Borkának… 
A) szemet gyönyörködtető. 
B) a gyerekkori túráit idézi fel. 
C) az elmúlás szépségét jelenti. 
 
 

8. Borka szeretne egyszer… 
A) kiköltözni egy erdei lakba. 
B) ló húzta szánnal menni. 
C) távoli erdőkbe is eljutni. 
 
 

9. Marcsi szerint… 
A) a téli túrázás erősebbé tesz. 
B) fázós ember nyáron kiránduljon. 
C) Borka gyerekes dolgokat csinál. 
 
 

10. Borka szereti a kandallókat, pedig… 
A) neki biztosan nem lesz. 
B) nekik otthon nincsen. 
C) kicsit fél a nyílt tűztől. 
 
 
 
 
 
 

Csak a megfelelő betűt írja a táblázatba! A táblázatban NEM SZABAD javítani! 
Minden javítás hibának számít! 

Minta: 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

C           
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Hallott szöveg megértése 
 

2. rész 
 

AZ AGGTELEKI BARADLA CSEPPKŐBARLANG 
 

Egy barlangtúrára kalauzol a következő beszélgetés. 
 

• Hallgassa meg figyelmesen a felvételt, és a szöveg tartalmának megfelelően, a minta 
alapján válaszoljon röviden a kérdésekre! A válasz felesleges információt nem 
tartalmazhat! 
 

• CSAK 10 HELYES VÁLASZ VAN. 
•  A szürkével jelölt rész a minta. 
 
• A szöveget kétszer hallgathatja meg. 
• Már az első meghallgatáskor próbálkozzon a megoldással, és a második meghallgatáskor 

fejezze be vagy helyesbítse a megoldást! 
 

Először olvassa el figyelmesen a kérdéseket! (A rendelkezésére álló idő másfél perc.) 
 

KÉRDÉSEK VÁLASZOK 

0. Hol van a barlang főbejárata? egy sziklafalnál 

1. Mit érezni odabent azonnal a belépés után?  

2. Kit vezettek körbe a Baradlában a 16. században?  

3. Mit viseltek a 18. századi felfogadott túravezetők? (min. 2)  

4. Milyen cseppkövekbe szeretett bele Gruber úr?  

5. Ki volt a másik úr túravezetője a Pálvölgyi barlangban?  

6. Mit szoktak csinálni az úr gyerekei a barlangban?  

7. Mit csinálnak Sándor és gyermekei a denevérekkel?  

8. Hogyan hasznosították 200 éve a Baradla lenti részét, a pitvart?  

9. Mikor telik meg vízzel a Teknősbéka terem?  

10. Mivé szeretnék átalakítani a Baradla-barlangot?  

Készült a MR1 Kossuth Rádió hanganyagának felhasználásával 

 


