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Fontos tudnivalók 
 

• A vizsgázó először figyelmesen olvassa el az adott feladat utasítását, majd nézze meg a 

nullával (0) jelölt mintamegoldást! Az utasítást és a mintamegoldást pontosan követve 

a megfelelő helyre írja be megoldását! A nem megfelelő helyre és nem egyértelműen 

leírt, illetőleg nem egyértelműen olvasható megoldásokat a javító tanár az értékelésnél 

nem veheti figyelembe. 

• Ha a vizsgázó ugyanarra a kérdésre egymást kizáró tartalmú megoldásokat ad, azokra 

nem kap pontot. 

• Mivel minden feladat eredeti beás szöveghez kapcsolódik, előfordulhat, hogy a vizsgá-

zó több szót nem ismer. Az ismeretlen szavak egy részének szövegbeli jelentését  

a szövegkörnyezetből kikövetkeztetheti, de megértésük nem feltétlenül szükséges  

a feladat helyes megoldásához. Ezért csak azokat az információkat keresse meg  

a szövegben, amelyekre a feladat rákérdez! 

• Ahol a feladat megoldásához táblázat készült, a vizsgázó kizárólag a táblázatba írja be 

megoldását. Csak akkor írjon a szövegbe, ha az utasítás és a mintamegoldás kifejezetten 

erre utal! 

• Ahol a vizsgázónak saját szavaival kell válaszolnia a kérdésekre, ügyeljen arra, hogy 

válasza a szövegre támaszkodjon, és tömör legyen, de terjedjen ki minden kért informá-

cióra! 

• A vizsgázó az egyes feladatok megoldása után olvassa el még egyszer az egész szöveget 

úgy, hogy az a megoldásokkal együtt teljes egészet alkosson! 

• A vizsgázó módosíthatja a már leírt megoldását. Ebben az esetben egyértelműen húzza 

át, és jól megkülönböztethetően írja mellé a módosított megoldást, mert csak az így 

beazonosítható módosítás fogadható el az értékeléskor! 

• A vizsgázó a feladatlapra ne írja rá a saját nevét! 

• A vizsgázó megválaszthatja a feladatok megoldásának sorrendjét. 

• A feladatok megoldásához segédeszköz nem használható. 
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I. Umără-l pă szévegusztá, sî în táblázatu-l d-azelsé szkrijé dákă-j gyirépt (GY), dákă 

mondatu nu-j gyirépt szkrijé (N)! Unu (0) c-árătăny!  
În táblázatu-l dă dojilye, nu-j szlobod sză szkrij, kă álá á lu méstyér ăj! 

 
 
Ăjrá odátă o vulpică s-on sudik. P-on rît săgye. Vulpicá ro mărácă-jrá, kă repé ályirgá sî păr 
mîndru rosu áve. Ku héjelántyé áloturj ásá szfăte, ká királu ku szluzsjilye. Trisje dobá, trisje, 
ink-odátă o mérsz lá je sudiku. Nisj nu j-o kiszinit, numá j-o zîsz, kă vulpicá patyé fi máj bălară 
sî máj mîndră, dá jél tot máj ku firé-j. O tyimát-o sză sză luptyé ku unápált, sî kár o nyiri, lu 
tatyé áloturj j-o kiszini, sî ly-azsutá. Na vulpicá kánti rîgye pă sudiku. Dăp-áje l-o-ntribát, nu 
ji-j frikă dă je. Sî ásá o făkut, kákînd ár fi ávut dă gînd sză-l măninsjé pă sudiku. Dá luj nu ji-
jrá frikă. Tot áje zîsje, kă máj ku firé-j, dăkit je, sî áré dă gînd sză sză măszuré ku je. Vulpicá 
inká tot rîgye, dá d-áje sz-o igyizit ku sudiku.  
Sudiku o mérsz lá furnyisj, sî ly-o sjirut, sză sză ursjé szusz pă lyémnu-l máré, sî sză 
szămălászkă frunzilye. Furnyisjilye bás áticînsj ăszrá, ká frunzilye. K-aje sudiku o mérsz 
ákásză. Inkă hálálántă gyiminyácă sz-or áflát lá lyémnu-l máré. Sudiku j-o zîsz lu vulpici, sză-
j szpujé, kityé frunzé jestyé pă lyémn, kă jél má styijé. Je mágá pîn dă száră tot lyé szămăle. 
Întunyerik nu vigye nyimik. Sî táré famé ji-jrá, kă n-o mănkát pîn átunsj nyimik. Inkă j-o zîsz 
lu sudiku, kă je styijé, kă nisj jél nu ly-o putut szămăli frunzilye. Sudiku rîgye, sî j-o zîsz, kă 
átityé frunzé jestyé pă lyémnulá, kityé furnyisj pă rît. Vulpicá numá sză ujtá, sî gîngye: dá kum 
o szămălit sudiku sî pă furnyisjilye. Sudiku o nyirit áku, dá inká în dauă rîndurj o trăbujit sză 
sză măszuré. Kicusdujinsj or purnyit ákásză. Dá sudiku kánti lá părou o mérsz, lá pésty, sî lyé-
ntribá, kicînsj ăsz în părou. Péstyi j-or szpusz, kă trij szutyé sî trijzăsj sî trij dă pésty jestyé-n 
părou. K-aje sudiku o mérsz ákásză. Vinyé gyiminyácá, járă sză áflă vulpicá sî sudiku lá 
lyémnu-l máré. Vuplico! Ásztăz áje trăbuje sză-m szpuj, kityé pésty jestyé-n părou. Kánti numá 
sză ujtá-n ápá, dá péstyilye sî p-áisje, sî p-ákulo mirzsje, vulpicá nu lyé putye szămăli. Má dăpă 
dámnyáză-jrá, kînd ásá mirgis sz-o făkut, dă o szărit în părou, dádă ásá ly-o putye  szămăli. Dá 
péstyilye sz-or szpărijet, sî sz-or ászkunsz. Kînd szarilye o mérsz zsjosz, vulpicá plyină-jrá dă 
ápă, flămîndă sî mirgisă o mérsz dă szub lyémn. Átunsj sudiku j-o szpusz, kă trij szutyé sî 
trijzăsj sî trij dă pésty jestyé-n părou.  
Sudiku o nyirit járă, vulpicá mágá nu prisjipe, sudiku kum ly-o putut szămăli sî pă pésty. 
Kicusdujisj or purnyit ákásză. Dá sudiku kánti lá vrábijé o mérsz, káré p-o tufă szuktule sză sză 
kulsjé. Áve dă gînd sză styijé dă lá je, hungyé merzsjé szarilye dă száră. Vrábije átit o zîsz, kă 
szarilye dăpă gyálu-l máré merzsjé zsjosz. Gyiminyácă sî vulpicá sî sudiku lá lyémnu-l máré 
sz-or áflát. Sudiku sî pă vulpică o-ntribát-o, hungyé merzsjé szarilye dă száră. Vulpicá nisjkînd 
nu sz-o gîngyit pă ásztá. Ink-o purnyit pă hungyé szarilye mirzsje.  
Patykă sî áku merzsjé, kă nisj sudiku, nisj ált n-o văzut-o pă je d-átunsj. 
 

(Forrás: Kalányos István: Sudiku-l ku firé. In: Szkrijiturilye melyé. Kézirat. 2015) 
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0  Vulpicá sî sudiku p-on lok săgye. 
 

1  Vulpicá áve dă gînd sză sză loptyé ku sudiku.  

2  Sudikuluj nu ji-jrá frikă dă vulpică.  

3  Sudiku kánti lá părou o mérsz lá pésty. 

4  Furnyisji or lat zsjosz frunzilye dă pă lyémn. 

5  Vulpicá n-o putut szămăli frunzilye. 

6  Sudiku o szărit în păro, s-ásá o szămălit péstyi. 

7  Tot uvig lá lyémnu-l máré sză áflá. 

8  Sî vrábije j-azsutát lu sudiku. 

9  Áve dă gînd sză styijé, hungyé merzsjé zsjosz szarilye. 

10 O pirit sudiku pă kályé, kă-nnápoj n-o vinyit. 

11 Vulpicá nisj odátă n-o nyirit. 

 
 
 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
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 II. Umără-l pă szévegusztá, sî kată sjé, lá sjé sză cînyé. Unu (0) c-árătăny.  

 
 

(0)  Kînd mikă-jrám, ro ástyiptám krisjunu. Zăpádă máré szuktule sză fijé, sî nu trăbuje 
sză mirzsjény în iskulă. Ákásză-szrány, sî o j-ázsutány lu mámi, o nyé zsukány.  

 
12 Fráci méj ku tátá mirzsje-n păduré dăpă brád, ályizsje unu sî-l ádusje ákásză. Máré 

szuktule sză fijé brádu, sî mîndru.  
 

13 Tátá ádusje pájé înlontru, noj mágá dîn krákurj biljso făsjeny, s-o păpusă punyeny în 
jél, sî kîntány dă krisjun. Kînd tátá înlontru-jrá, sî jél szuktule sză kîntyé. Mámá mágá 
pă lîngă spurhel kîntá ku noj, kum kusje.  

 
14 Mirosz-l bun, sjé umplá szobá, inkă în multyé rîndurj îm vinyé-n firé. Pă brádu toc uná 

l- îmbrăkány: ku nusj, ku láncurj dîn pipárosj, sjé făsjeny în iskulă, ku ángyéj dîn frunzé 
dă kukuruz. Sî áfelyé ángyéj áveny, sjé dîn petyisj kărpeny.  

 
15 Kînd nyé gătány lá krisjun, sî kászá tată o tyisztileny. Dá sî podu-n szusz, sî ublosji, kit 

sjigogyi mîndru sză fijé. Ku spurhel fitijeny, p-álá kusje sî firbe mámá. Kumvá lá krisjun 
máj kăldură máré dăgye.  

 
16 Părou nu-jrá dă dăpártyé dă lá szátu nosztru. Tátá ákulo szuktule sz-ápusjé pestyé pă 

zuásztá. Dá nu numá jél. Toc în szát. Kînd îngyicá părou, ásá rupe gyácá ku szăkuré pă 
jél. Áfelă zámă dă pestyé jo nu pot sză fák, ká mámá.  

 
17 Kuláku mámá tot dăpă vásjoră-l kusje. Kulák ku nusj sî ku mák făsje. Kînd szîmceny 

miroszu-j, d-ábe ástyiptány sză sză kakă. Kum îl la áfáră dîn ren, má trăbuje sză nyé tájé 
dîn jél.  

 
18 Ajándékurilye în gyiminyácă dă krisjun szuktuleny sză dăgyény lu unápált. Szărásj 

ăszrány, mágá sî mámá, sî tátá lukrá lá TSZ. Máj binyé ásá făsjeny sjévá ajándék lu 
unápált. Mámá mîndru styije sză kărpászkă. Lu fráci méj sî lu tátyi kimésj, mijé mágá 
zăbun îm kărpe. Tátá mîndru zsukrá. Noj kînd misj ăszrány, rajzuleny sjévá lu unápált.  

 
19 Hudváru nosztru máré-jrá, sî dă szub gárd ăjrá on rît máré. Ásá máré szuktule sză fijé 

zăpádá ákulo, dă nu nyé vigyeny áfáră dîn je. Kásză szuktuleny sză făsjény dîn zăpádă.  
 

20 Kînd mirzsjeny înlontru, tyiszt dă zăpádă-szrány, sî nászu dăkit nu nyé-ngyicá. Părinci 
nostri mágá szfăte pîn átunsj în kásză-nlontru, kînd sî noj înlontru-szrány, mámá nyé 
firbe téjé káldă. Ku szuflyit bun mă gîngyészk înnápoj pă szărbătarilyeje dă kînvá. 

 
 

(Forrás: Kalányos István: Krisjunu nosztu dă kînvá. In: Szkrijiturilye melyé. Kézirat. 2015) 
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A)  Sjé nyé dăgye mámá kînd mirzsjeny înlontru plyin dă zăpádă? 

B)  Sjé fel ajándék nyé dăgye mámá pă krisjun? 

C)  Sjé ástyiptám jo táré, kînd mik ăjrám? 

D)  Dă hungyé áveny noj brád lá krisjun? 

 E)  Dă hungyé áveny noj pestyé?  

F)  Kum nyé gătány noj pă krisjun? 

G)  Sjé áveny noj dă szub gárd?  

H)  Sjé punyeny noj pă brád? 

I)  Kînd kîntány noj în szárá dă krisjun? 

K)  Kînd kăpătány dîn kulák máj înti? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

12 13 14 15 16 17 18 19 20 Max. Elért 
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III. Umără-l pă szévegusztá, dăp-áje szfărsestyé mondaturilye, sjé c-ány dát zsjosz! 

Máj multyé vorbé dă sjinsj, nu poc szkri! Unu (0) c-árătăny!  
 
În száturj multyé întyizsjé iskulá, kă tot máj pucîny ăsz kupiji. Dá méstyéri într-on szát mik pă 
áje sz-or gîngyit, kă fără iskulă nisj szátu n-o  kusztá, trébé sză fákă sjévá.ă. Szátusztá pă lok 
mîndru-j, hungyé ákár sî găzdásji ku szuflyit bun s-ár măná kupiji în iskulă. Dá găzdásji dă 
dăpártyé ságyé în város. Áfelă iskulă kată, káré-j bună Or gusjit sză fákă în szát on gimnázium 
bun ku kollégium? Ány gîngyi, kă bány mulc trăbujé lu méstyéri lá hásztá. Mágá urtásj mulc sî 
totu szátu ly-ázsutá. Sjinsj luny o trikut, sî kollégiumu ku dauăzăsj dă szobé gátá-jrá. Trij aminy 
în szát zîsje, kă ziltyégurj sî kárnyé îj dă lu kupij. Pîn átunsj méstyéri mult lukrá pă programu, 
kum sjé sză fákă áisj ku kupiji. N-áve dă gînd sză ájvé sjászurj, ká în héjelántyé iskulyé, p-áje-
szrá kit kupiji mult sză fijé áfáră, sză-nvecé kutotu, sjé lá kuszt trébé. Sză fjárbă, sză kărpászkă, 
sză szpelyé calyilye, sjigogyi. Kupiji dăpă ál optilye usztáj, putye kizdili învăcálá áisj. Kînd 
kutotu gátá-jrá, or rindizit o zuă dăstyisză. Mulcînsj or vinyit în zuásztá, dá numá átic kupij sz-
or jilintkizit, dă d-ábe or putut kizdili k-on usztáj. Bány nisj pîn átunsj n-áve, dá pîn lá junius 
átityé számlyé or ádunát uná, sjén-or putut plătyi sî iskulá ár fi trăbujit sză-ntyigă. Dá kupiij, 
káré în iskulásztá umblá, ásá binyé sză szîmce, dă păstyi tot îj dusje hiru lokusztuje. Pă zuá 
dăstyisză á dauălye máj mulcînsj or vinyit, dá sî máj mulcînsj ăszrá, káré ánume pă iskulásztá 
s-or ályész-o Dă sjé? D-áje, kă în iskulásztá ált ăj kusztu. Tată zuă învácă sjévá dă lá gyiminyácă 
pîn lá száră, mágá nisj on sjász n-áré. Părinci lor vinyir lá dámnyáză patye vinyi păntru kupij, 
sî duminyikă dă száră járă vinyé-nnápoj. În á dauălye án má trij usztájurj sz-or kizdilit, kupiji 
sî máj máré vojé áve sză umblyé áisj. Iskulá s-o putut pătyi dáturije, sî în ánulá n-or ávut gînd 
pă bány. Kupiji dîn szát nu mirzsje álthungyivá în iskulă, sî pă lîngă iskulá tot ăjrá sjévá lukru 
sî lu părinci lor. Áku în szát jestyé sî kupij misj, sî kupiji márj , sî totu szátu sz-o-ntînyirit. 
 

(Forrás: Kalányos István: Szrijiturilye melyé.  Kézirat. 2014)  
 
(0) Zîsjé, kă dákă într-on szát nu-j iskulă, átunsj szátu nisj nu kusztă. 

21  Păntru kă nu-sz kupij, ...................................................................... 

22  Într-on szát sz-or însjirkát, ............................................................... 

23  Arékic aminy dîn szát, ...................................................................... 

24 Kînd or kizdilit, d-ábe áve kupij într-on usztáj, ........................................................... 

25 Pă kollégiumusztá păstyi sjinsj luny ............................................................... 

26 Kupiji áisj n-áve sjászurj, .................................................................... 

27 Părinci vinyirj merzsjé dăpă kupij, ................................................................ 

28 Pă lîngă iskulă, sî părinci ................................................................ 

29 Kupiji kum szfărsestyé ál opturilye usztáj, ................................................................ 

30 Áisj binyé sză szîmcă kupiji, ................................................................ 

 
21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 Max. Elért 
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akkor ez a táblázat és az aláírási rész kitöltendő! 
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Fontos tudnivalók 
 

• A vizsgázó először figyelmesen olvassa el az adott feladat utasítását, majd nézze meg a 

nullával (0) jelölt mintamegoldást! Az utasítást és a mintamegoldást pontosan követve 

a megfelelő helyre írja be megoldását! A nem megfelelő helyre és nem egyértelműen 

leírt, illetőleg nem egyértelműen olvasható megoldásokat a javító tanár az értékelésnél 

nem veheti figyelembe. 

• Ha a vizsgázó ugyanarra a kérdésre egymást kizáró tartalmú megoldásokat ad, azokra 

nem kap pontot. 

• Mivel minden feladat eredeti beás szöveghez kapcsolódik, előfordulhat, hogy a vizsgá-

zó több szót nem ismer. Az ismeretlen szavak egy részének szövegbeli jelentését  

a szövegkörnyezetből kikövetkeztetheti, de megértésük nem feltétlenül szükséges  

a feladat helyes megoldásához. Ezért csak azokat az információkat keresse meg a szö-

vegben, amelyekre a feladat rákérdez! 

• Ahol a feladat megoldásához táblázat készült, a vizsgázó kizárólag a táblázatba írja be 

megoldását! Csak akkor írjon a szövegbe, ha az utasítás és a mintamegoldás kifejezetten 

erre utal! 

• Ahol a vizsgázónak saját szavaival kell válaszolnia a kérdésekre, ügyeljen arra, hogy 

válasza a szövegre támaszkodjon és tömör legyen, de terjedjen ki minden kért informá-

cióra! 

• A vizsgázó az egyes feladatok megoldása után olvassa el még egyszer az egész szöveget 

Úgy, hogy az a megoldásokkal együtt teljes egészet alkosson! 

• A vizsgázó módosíthatja a már leírt megoldását. Ebben az esetben egyértelműen húzza 

át, és jól megkülönböztethetően írja mellé a módosított megoldást, mert csak az így 

beazonosítható módosítás fogadható el az értékeléskor! 

• A vizsgázó a feladatlapra ne írja rá a saját nevét! 

• A vizsgázó megválaszthatja a feladatok megoldásának sorrendjét. 

• A feladatok megoldásához segédeszköz nem használható. 
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I. Sjé sză szkrijény pă loku-l gol? Dîn pátru ályezsjé-l álá, káré l-ány putye ákulo szkri. 
Unu (0) c-árătăny! 
 
 
Jér (0) m-ám vîndut káru. Ocără 1) ......... dă jél, kă máj mult dă sjinsj áj dă zîlyé ku noj ăjrá. 

Dá trébé sză vă zîk, kă máj mult dă trij luny nu 2) ................. nisj jo, nisj cîgánká-m. D-átunsj 

tot ku biciglauă umblăny păstyi tot. Nisj nu hustyunyiny, kă biciglevilyestye 3).................. 

merzsjé. În város putyény máj usuré 4)............... ku jelyé, sî nu nyi-j frikă, kă nu ny-ony áflá 

lok. Sî 5)........................ nyi-j szlobod sză mirzsjény înlontru, hungyé ku káru nu. Nisj pă benzin 

n-ávény gînd. Dákă trăbujé, numá nyé kutăny on konetor, sî ákárhungyé 6) ............... umplá 

szusz biciglevilye. Kum szfărsîny ku lukru, numá 7) ............. biciglevilye, sî putyény purnyi. 

Dákă sjévá 8)....................., nu plătyiny átit, ká pă káru. 9).............. sî kînd plauă, máj táré nyé 

gătăny, sî putyény merzsjé hungyé ávény dă gînd. 
 (Forrás: Kalányos István: Szkrijiturilye melyé. Kézirat. 2015) 

 
 
(0)  A) vîndut   B) sză vînd   C) m-ám vîndut D) oj vingyé 

1 A) milă mi-j  B) milă-j  C) mijé-m   D) mijé  

2 A) l-o hăsznăli B) l-ám hăsznălit C) hăsznăle  D) hăsznălészk  

3 A) áromu  B) dă áromu  C) árom   D) ku árom 

4 A) sztătyény  B) sztá   C) o sztát  D) sztătye  

5 A) ku ulyicilye B) pă áfelyé ulyic C) ulyicá  D) o ulyică  

6 A) lyé pot  B) îl patyé  C) lyé putyény D) putyéc 

7 A) lony  B) je   C) ány lat  D) ápukă 

8 A) băj ăj  B) báj ávény  C) báj ci-j  D) báj áré  

9 A) Frigu  B) În frig  C) Frig mi-j  D) Frig ăj  
 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 
C          
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II. Punyé vorbilye, káré-sz îndărăt într-áfelă formă, în sjé fel-ár trăbuji sză lyé hăsznăliny 
în mondaturilyestye. Unu (0) c-árătăny. 
 
 
 
 
 
(0)  szănătosz 

10 bágă számá 

11 trăbujé 

12 dăsztul 

13 ăj 

 

14 dusjé 

15  szănătátyé 

16 hugyunyestyé 

 

17  sză szkală 

18 ăj 

 

Dákă kuszt bukurosz ávény dă gînd, sî (0)szănătosj ávény dă gînd 

sză rămîjény, átunsj táré trăbujé sză 10) ____________, kit sză nu 

lukrőny máj mult, dăkit ánume 11) ____________, sî sză ávény dobă 

12) ____________ pă noj, sî pă családu nosztru. K-asztá nu áje ám dă 

gînd sză zîk, kă nisj odátă nu 13) ____________szlobod sză rămîjény 

máj mult în lukru, dá dákă sjinyivá tot máj mult lukră, o sî ákásză-s 

14) ____________ lukru átunsj tot máj sztrăjin o fi în otyi családuluj. 

Lukru-l mult nisj păntru 15) ____________ nasztră nu -j bun. Dákă 

nu nyé putyény 16) ____________, tyéptu nosztru nu patyé sz-

ásztrîngă putyeré, sî tot máj hustyunyic ony fi, kînd  

17) ____________, dăkit kînd nyé punyény zsjosz. Dá sî 

bityisugurilye máj usuré nyé áflă, kînd máj szlábj 18) ____________. 

  
 

(Forrás: Kalányos István: Szrijiturilye melyé. Kézirat. 2014)  
 
 
 

10 11 12 13 14 15 16 17 18 Max. Elért 
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III. In szévegu-l sjé vinyé, jestyé arékityé vorbé, káré n-áré ákulo lok, ár trăbuji 
sză lyé lony áfáră. Uná (0) c-árătăny. 
 
Ferku on kupil 0) misz dă băjás ăjrá. Nu dîn család szărák o 

vinyit, kă părinci ám luj pămînturj márj áve. Dá Ferku n-áve dă 

gînd sză lukré pă pămînturilye. Nu styije nyimik, sjé sză fijé dăpă 

iskulá. Dá áve firé n-áré, sî d-áje o-nvăcát. Sî érettségi o pusz 

zsjosz. Îl irdikile lyimbá dă angol, sî biologija, dá sî rajzu, dá ro 

săz mîndru styije sză rajzulászkă. Kînd o szfărsît, máj doj áj dă 

zîlyé sză gîngye, sjé sză fijé. Ujságurj vingye, d-într-áje kusztá. 

Kînd nu vinye nyime, sî áve răgáz, mult rajzule, o umărá o 

kényvé ujságurilye, sjé vingye. Ásá sz-aflát ku szkrijiturá lu 

Mark Smith, káré l-a-n ujság umără dă angol lukrá, sî rajzurj 

făsje pă lîngă minyé cikkurilye, sjé szkrije. Kum trisje dobá, tot 

máj binyé szîmce, kă-l irdikilestyé nyimik áje, sjé omusztá fásjé. 

Pîn átunsj sz-o gîngyit, pînsjé dă dauă luny apukát o tollă, s-on 

pipáros, sî j-o szkrisz lu Smith, kă ro ár áve dă gînd sză-l 

kunaszkă, sî on rajz j-o făkut mănkáré pă lîngă szkrijiturásztá. 

Kártyije o mănát-o lá ujság, sî păstyi dauă szăptămîny ro sz-o-

nfălusát, kă Smith j-o szkrisz înnápoj. Ro ji-j sz-o văzut dă 

tyinyé, dă sjé Ferku j-o szkrisz, sî dă rajzu-j. În kupertă sî on jegy 

ăjrá pă ripilo în London. Părinci luj kánti n-áve dă gînd  sză-l 

lásjé sză márgă ásá dăpártyé. Sî áje styije, kă dákă áku o merzsjé, 

átunsj n-o vinyi înnápoj sză lukré. Dá sjé sză fákă? O mérsz, sî 

ánume s-o kăpătát lukru lá ujságulá în London.  

(0) misz 
19____________ 

20____________ 
21____________ 
 
22_____________ 
 
 
23_____________ 
 
 
24_____________ 
 
25_____________ 
 
26______________ 
 
 
 
 
 
27______________ 

 
 
28_____________ 
 
 
  

(Forrás: Kalányos István: Szrijiturilye melyé. Kézirat. 2015 
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IV. Dîn szévegusztá hibizestyé arékityé vorbé, pă káré zsjosz ly-ány szkrisz. Kată lyé 
loku în szévegusztá. Unu (0) c-árătăny. 
 
 
Kînd máj mikă-jrám, (0) mult mă gîngyem p-áje, hungy-ás kusztá ku szuflyit bun. Cărilye, 

hungyé ro frig ăj, 29) _____________________. Pă lokurilyestye nu numá frig ăj, dá repé sî 

máj multă dobă-j întunyerik, dákit lá noj. 30) _____________________, kum mijé már fi drág. 

Kînd kágyé zăpádá, jestyé lokurj, káré ku szăptămînyilye-sz întyisjé dă lumecárá. Sî ásá frig ăj 

p-áisj dă járnă, 31) _____________________, dákă mult ás fi áfáră, ákár sjé m-ás la szusz. Nisj 

áku nu lyé prisjép pă aminyi, 32) _____________________. Dákă mágá pă Afrika mă 

gîngyészk, nisj ákulo n-ás merzsjé. 33) _____________________, sî tot ás be. Máj binyé 

hungyivá áprapé ás merzsjé. Patykă în Szlovénia. Gyálurj márj ăsz p-ákulo, sî pădurj márj. 34) 
_____________________, sî părevilye mîndré-sz, 35) _____________________. Nisj nu-j 

káld, nisj nu-j frig. Jestyé évszakurj, ká lá noj. Lu aminy d-ákulo ji-j drág dă gosty.  

 
(Forrás:Kalányos István:Hungy sză kuszt? In: Szkrijiturilye melyé. Kézirat. 2015) 

 
 
 

A) d-ás îngyicá. 

B) kum vinyé zsjosz dă pă gyálurilye. 

C) mult mă gîngyem p-áje 

D) nisj n-ávem vojé sză vju ákásză. 

E) Városurilye-sz misj sî mîndré  

F) Nisj dă váră nu-j ásá káld 

G) Dă kăldurá numá ás ámicî  

H) nisj nu vinye-n vorbă 

 
 

0 29 30 31 32 33 34 35 

C        
 
 
 

29 30 31 32 33 34 35 Max. Elért 
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 pontszám 
maximális elért 

II. Nyelvhelyesség 

I. feladat 9   
II. feladat 9   
III. feladat 10   
IV. feladat 7  

Feladatpont összesen 35   
VIZSGAPONT ÖSSZESEN 30  

 

dátum  javító tanár 
 

 __________________________________________________________________________  
 

 

 

pontszáma egész 
számra kerekítve 

elért programba  
beírt 

I. Olvasott szöveg értése   
II. Nyelvhelyesség   

 

 
 

dátum  dátum 
   
   

javító tanár  jegyző 
 

Megjegyzések: 
1. Ha a vizsgázó a III. írásbeli vizsgarész megoldását elkezdte, akkor ez a táblázat és az aláírási rész 

üresen marad! 
2. Ha a vizsga a II. vizsgarész teljesítése közben megszakad, illetve nem folytatódik a III. vizsgarésszel, 

akkor ez a táblázat és az aláírási rész kitöltendő! 
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  III. Hallott szöveg értése 

EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA 

Azonosító 
jel: 

               

BEÁS NYELV 
 

EMELT SZINTŰ 
ÍRÁSBELI VIZSGA 

2020. május 20. 8:00 

III. Hallott szöveg értése 

Időtartam: 30 perc 

Pótlapok száma 
Tisztázati  
Piszkozati  
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Fontos tudnivalók 
 

Bună zuă! 
Áku vij áhuzî trij szévegurj. 
Vizsgásztá sztă dîn trij feladaturj. Pă lîngă szévegurilyestye or fi feladaturj, káré pă 
pipárasjé trébujé sză lyé fásj. 

 
 

Sjé, kum trăbu sză fásj, c-ány szkrisz zsjosz înnentye dă feladaturj, sî poc umărá pă 
pipárasjé, káré trăbu sză lyé umplyij. 

• On széveg sză kizdilestyé sî sză szfărsestyé ku zené.  

• Dăp-áje umără pă pipáros, sjé trăbu sză fásj. 

• Dăp-ásztá vij áhuzî szévegu odátă. 

• Dăpă szévegu ony tăsje, sză poc lukrá ku feladaturilye. 

• Máj odátă vij áhuzî szévegu. 

• Dăp-ásztá îc dăgyény máj ocără dobă, sză véz, biny-áj umplut pipárasilye, o nu.  
 
Dă trijzăsj dă percurj máj lung nu patyé sză cîjé feladatusztá.  
Sză áj nurok! 
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I. Feladatu-l dă elsé 
 
 
 Áku vij áhuzî, sjé făsjény noj păntru szănătátye nasztră. 

Káré-j gyirépt, tîrîjé-l alá! 
 

Pă unu c-árătăny, kum ány gîngyit: 
 
 
(0)Kînvá aminyi máj binyé styije, …  

 
A) sjé fel járbă pă sjé-j bun 
B) hungyé-j pátiká. 

 
1. În tot szát ăjrá áfel om bătîrn,   

 
A) káré lyé măná pă toc lá doktor 

B) styije p-on báj, sjé trébé. 

 
 

2. Bătîrnyi unyirj,  
 

A) máj mult styije, dăkit doktori. 

B) dă lá doktor întribá, sjé sză fákă. 

 
 

3. Ăjrá áfel, kă mirzsje aminyi lá doktor, 
 

A) dá n-áve bány pă szerurj.  

B) kă doktori nu-szrá szkumpj. 

 
 

4. Áku má máj mult styijény dă bityisugurj,  
 

A) kă máj mult învácă doktori. 

B) kă máj bătîrny ny-ány făkut. 

 
 

5. Szerurilye în pátikă   
 

A) máj bunyé-sz dă kînvá. 

B) nu-sz bunyé pă nyimik. 
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6. Ăjrá dobă, kînd … 
 

A) nyime nu-jrá bityág. 

B) ány mujtát urvuságurilye dă rît. 

 
 

7. Áku járă máj binyé  
 

A) umblă aminyi în pátikă. 

B) kată boltyilye ku szerurj dă rît. 

 
 

8. Mulcînsj or prisjiput má,   
 

A) kă nu trébé ku sjigogyi lá doktor sză mirzsjény. 

B) numá doktori nyé patyé ázsutá. 

 
 

9. Máj binyé făsjény, dákă 

A) urvuság pă urvuság bijény. 

B) o ală dă téjé dîn járbă dă rît bijény. 
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II. Feladatu-l dă dauălye 
 
 

 
Áku vij áhuzî, kum sz-o styimbát kusztu-m dăpă sjé m-or upărăzît pă mirzsuk. 
Szkrijé o vorbă pă loku-l gol în mondaturj, kum c-ány árătát! 

 
(0) Nu dă mult ……….………………………. pă mirzsuk. 

Nu dă mult m-or upărăzît pă mirzsuk. 

 
 

10. Jo má dă mult p-áfel lok ………………………… într-o irodă, hungyé mult săd. 

11. Odátă d-ábe ………………………… sztá szusz dă lá másză. 

12. Kînd mă dusjem ákásză dîn irodă, táré …………………………, mágá numá în boltă 

mirzsjem. 

13. Ám o vijé, ákulo unyirj …………………………ocără. 

14. Dă dauă luny mi …………………………báju, kă m-apukát dureme dă mirzsuk. 

15. Cîgánu-m …………………………doktor lá minyé. 

16. Kînd gîngyem, kă má binyé misz, m-ám dusz …………………………. 

17. Ám kăzut …………………………, sî d-ákulo în korház m-or dusz. 

18. Áku má n-ám duremé, sî táré …………………………, kit szănătasză sză rămîj. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

10 11 12 13 14 15 16 17 18 Max. Elért 
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III.  
 
Feladatu-l dă trijilye 
• Áku vij áhuzî, sjé styijé telefonurilye dă ásztăz. 
• În feladatusztá trébé sză dáj váloszurj pă sjé-ntribăny! 
• Unu c-árătăny! 
 

(0) Sjé m-ám kumpărát jo nu dă mult?  
 

În szăptămîná sj-o trikut, m-ám lat on telefon nou.  
 
 

19.  Dă kic áj ăjrá má telefonu-m hăl bătîrn?  

………………………………………………………………………………………………… 

20.  Sjé báj áve, dă l-ám ăstyimbát zsjosz? 

………………………………………………………………………………………………… 

21. Kit styijé telefonurilye áku? 

………………………………………………………………………………………………… 

22. Dákă ám on telefon nou, dă sjé nu pérd într-on lok, hungyé inká n-ám umblát? 

………………………………………………………………………………………………… 

23. Dă sjé-sz áku máj máré telefonurilye? 

………………………………………………………………………………………………… 

24. Kum sză prisjepé tînyiri lá telefonurilyestye? 

………………………………………………………………………………………………… 

25. Sjé trăbujé sză bázsjé számá părinci lor? 

………………………………………………………………………………………………… 
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 pontszám 
maximális  elért 

III. Hallott szöveg értése 
I. feladat 9   
II. feladat 9   
III. feladat 7   

Feladatpont összesen 25  
VIZSGAPONT ÖSSZESEN 30   

 
 
 

dátum  javító tanár 
 

 __________________________________________________________________________  
 

 

 

pontszáma egész 
számra kerekítve 

elért programba  
beírt 

I. Olvasott szöveg értése   
II. Nyelvhelyesség   
III. Hallott szöveg értése   

 
 
 
 

dátum  dátum 
   
   

javító tanár  jegyző 
 

Megjegyzések: 
1. Ha a vizsgázó a IV. írásbeli vizsgarész megoldását elkezdte, akkor ez a táblázat és az aláírási rész 

üresen marad! 
2. Ha a vizsga a III. vizsgarész teljesítése közben megszakad, illetve nem folytatódik a IV. vizsgarésszel, 

akkor ez a táblázat és az aláírási rész kitöltendő! 



 

Beás nyelv  emelt szint — írásbeli vizsga 1713 
  IV. Íráskészség 

EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA 

Azonosító 
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BEÁS NYELV 
 

EMELT SZINTŰ 
ÍRÁSBELI VIZSGA 

2020. május 20. 8:00 

IV. Íráskészség 

Időtartam: 90 perc 

Pótlapok száma 
Tisztázati  
Piszkozati  
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Fontos tudnivalók 
 

• A vizsgázó először figyelmesen olvassa el az adott feladat utasítását, irányító szempont-

jait, és csak azután lásson a feladat megoldásához! 

• Ajánlatos piszkozatot írni, de időt kell hagyni a tisztázat leírására is. Természetesen  

a piszkozat is csak beás nyelven készülhet. A tisztázat leírása után a piszkozatot egyér-

telműen és teljes terjedelmében át kell húzni. Az értékelés kizárólag a tisztázat alapján 

történik. Ha a vizsgázó nem írt piszkozatot, akkor természetesen az tekintendő tisztá-

zatnak, amit leírt. 

• A feladat kidolgozásakor a vizsgázó törekedjen a megadott kommunikációs cél eléré-

sére, és érintsen minden irányító szempontot!  

• Ügyeljen a megadott szószámra! 
Amennyiben a létrehozott szöveg jelentősen eltér (rövidebb, hosszabb)  
a megadott szóintervallumtól, az pontlevonással jár. 

• Szótárt csak végső esetben használjon, igyekezzen saját aktív szókincsére támaszkodni! 

Felhasználhatja az irányító szempontokban megjelenő kifejezéseket is. A fölösleges 

szótárhasználat sok időt vesz el, és megnöveli a tévedés lehetőségét. 

• A feladatlapra a megoldásokon kívül más információt (pl. saját név) nem szabad írni. 

• A vizsgázó megválaszthatja a feladatok megoldásának sorrendjét. 

• A feladatok megoldásához nyomtatott szótár használható. 
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I. Szkrijé o kártyijé, pă témă, sjé c-ány dát máj în zsjosz.Feladatusztá trébé sză-l fásj! 

Áj umărát în ujság, kă într-on szát, nu dăpártyé dă lá voj kusztă on băjás szărák, káré n-áré nisj 
on spurhel. Vinyé frigu, sî nu patyé sză-s fákă kăldură, d-áje ázsutálă-s sjeré. Tu áj on spurhel 
bătîrn, káré-j inká bun, dá má dă mult nu-l hăsznălésty.  
Szkrijé o kártyijé lu băjásusztá! 
 
În kártyijé szkrijé dă sjé máj în zsjosz c-ány szkrisz: 
 
 

1. Sjinyé jésty, hungyé săz? 
2. Dă hungy áj áhuzît dă băjásusztá? 
3. Dă sjé j-áj szkrisz? 

 
 

Într-áje rînd poc szkri dă ponturilyestye, kum áj dă gînd. Kártyije sză stye dîn 120 –150 dă 

vorbé. 

 

Sză nu mujc, kum trăbu kártyijé sză szkrij! 
 

 

  ...................................................................  
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 ........................................................................................................................................................  
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 ........................................................................................................................................................  

 ........................................................................................................................................................  

 ........................................................................................................................................................  

 ........................................................................................................................................................  

 ........................................................................................................................................................  

 ........................................................................................................................................................  

 ........................................................................................................................................................  

II. Ázsută-j lu urtáku-c, sî szkrijéj o kártyijé, sjé sză fákă dăpă érettségi: sză-nvecé o sză 

lukré? 

 
Tátă szo lu urtáku-c áré o boltă máré. Găzdák ăj családu totu. Urtáku-c în iskulă bună s-o kăpătát 

érettségi, dá áku trăbujé sz-ályezsjé, sj-o fásjé. Tátă szo áje áré dă gînd, kit ákásză sză rămîjé lá 

boltă, kă odátă maj pă jél o lăszá-o boltásztá. Kuszt bun ave, bány mulc o kutá, sî tátă szo uvig 

j-ázsută, dákă trăbujé. Mumă szá mágá l-ár măná sză-nvecé dăpártyé d-ákásză pă egyetem, kit 

méstyér dă lyimbă dă olasz sză fijé, kă lá ásztá ár áve vojé sî jél.  

Ázsută-j, sjé sză fákă! 

 

Bágă számă, sj-ány szkrisz máj în în zsjosz.  
 

1. Sză márgă pă egyetem, o nu? 
2. Dă sjé sză lukré lá boltă lu tátă szo máj binyé, o dă sjé sză nu rămîjé ákulo? 
3. Binyé j-ár fi, dákă dăpártyé ár învăcá o máj binyé ákásză sză rămîjé? 
4. Dă sjé j-ár fi binyé, dákă méstyér ár fi, dă sjé nu? 

 

Sză nu fijé szkrijiturá-c máj szkurtă, dăkit 200-250 dă vorbé. D-on pont sză nu szkrij dă dauă 

gondolaturj máj pucîn! 

 

 ............................................................................................................................................  

 ............................................................................................................................................  

 ............................................................................................................................................  
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Feladat Értékelési szempont pontszám 
maximális  elért 

I. 

A feladat teljesítése, a megadott szempontok követése 4   
Érthetőség, nyelvi megformálás 5   
Íráskép 1   

I. feladat összesen 10  

II. 

A feladat teljesítése, a megadott szempontok követése 5   
Hangnem, az olvasóban keltett benyomás 2   
Szövegalkotás 4   
Szókincs, kifejezésmód 4  
Nyelvhelyesség, helyesírás 4  
Íráskép 1  

II. feladat összesen 20  
VIZSGAPONT ÖSSZESEN 30  

 
 
 

dátum  javító tanár 
 

 __________________________________________________________________________  
 

 

 

pontszáma egész 
számra kerekítve 

elért programba  
beírt 

I. Olvasott szöveg értése   
II. Nyelvhelyesség   
III. Hallott szöveg értése   
IV. Íráskészség   

 
 
 

dátum  dátum 
   
   

javító tanár  jegyző 
 


