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Beás nyelv 
középszint 

1911 írásbeli vizsga, I. összetevő 2 / 8 2020. május 20. 

Név:  ...........................................................  osztály:......  

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 értékeléskor 

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 vizs-

gázó 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 

azonosítható módosítás fogadható el az értékeléskor! 

• A vizsgázó megválaszthatja a feladatok megoldásának sorrendjét. 

• A feladatok megoldásához segédeszköz nem használható. 
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I. Umără-l pă szévegusztá, sî szkrijé zsjosz (GY) dákă-j gyirépt, o szkrijé (N) dákă nu-j 
gyirépt, sjé zsjosz szkrijény. Unu (0) c-árătăny! 
 
Ferku sî Julá dă sáptyé áj dă zîlyé-sz. Szeptember ăj, sî sză kizdilestyé iskulá. Ferku mîndru 
rajzulestyé, sî styijé má sză szămălászkă ocără. Ro ástyiptá iskulá, kă sî frátyi szo ákulo umblă 
má dă doj áj dă zîlyé. Julá styijé má sză-s szkrijé zsjosz numilye, sî ro drág ji-j dă gîndásj sî dă 
mîc. Sî ákásză áré o mîcă mikă. Sî je ro ástyiptá iskulá, kă dă lá mumă szá sî dă lá tátă szo mult 
ahuzît, kă în iskulă sjé máj mult o-nvăcá. Dá nu styije, sjé fel ăj iskulá. Dă szárá d-ábe sz-or 
putut kulká. D-áje, kînd lá sásză sî zsumătátyé sz-or szkulát szusz, kicusdujinsj hustyunyic 
ăszrá. Dá kînd ly-o vinyit în firé, sj-o fi în zuásztá, má pă iskulă sză gîngye. Pă Ferku mumă 
szá l-o szkulát, jél sz-o gătát, sz-o tyiptănát, s-apukát táská nauă în mînă, s-o purnyit ku mumă 
szá sî ku frátyi szo lá busz. Gre ăjrá táská, kă plyină-jrá dă kényvé sî dă fizeturj. Ciruzé, radir, 
sî gyurmă s-o pakulit. Ásá ástyiptá buszu. Sî Julá lá sásză sî zsumătátyé sz-o szkulát. Sz-o gătát, 
o mănkát reggeli, s-o szpălát gyincî, sî ku táská-n mînă l-ástyiptá pă tátă szo lá kăput. Sî Julá 
ku táskă gre o purnyit. Tátă szo o vinyit áfáră dîn hudvár ku káru, Julá o săzut lîngă jél în kár, 
s-or mérsz în iskulă. Repé or ázsunsz ákulo. Dá sî Ferku repé azsunsz ákulo. Plyin ăjrá buszu 
dă kupij, dă aminy. O tanitică má în kăput ly-o lat dă vestyé, sî ly-arátát, hungyé sză márgă. 
Usztájulá máré-jrá. Dá nu áfel ăjrá, ká uvodá. Áisje számurj sî szkrijiturj ăszrá pă fálurj, sî plyin 
ăjrá lokusztá dă padurj. Ferku o săzut zsjosz într-on pad lá ublok. Julă lîng-o fátă-s kutá lok, dá 
tyár on lok ăjrá má lîngă Ferku. Inkă ákulo o săzut zsjosz. Ferku sî Julá urtásj sz-or făkut. 
Ákásză kicusdujinsj ku vojé bună păre, sjé fel zuă or ávut în iskulă. 

(Kalányos István: Szkrijiturilye melyé. 2018) 
 

GY= gyirépt 
N= nu-j gyirépt 

 
(0) Julá ku buszu o mérsz în iskulă ásztăz. 
 
1. Ferku máj bătîrn ăj, dăkit Julá. 

2. Julá ku tátă szo o mérsz în iskulă. 

3.  Sî Ferku ku tátă szo o mérsz în iskulă.  
4. Kicusdujinsj ku táskă gală or mérsz în iskulă. 
5. Ferku lîngă ublok s-aflát lok. 
6. Julá má kutotu styije sză szkrijé. 

7. Ferku n-áré nisj frác, nisj szurorj. 

8. Julá áré o mîcă ákásză. 

9. În iskulă pă fál numá szkrijturj ăszrá. 
 

 
 
 
 

 
  

0. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 
N          

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. Max. Elért 
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II.  Umără-l pă szévegusztá, sî szkrijé válosz pă loku-l gol. Unu (0) c-árătăny! În táblázatu-
l dă zsjosz, nu-j szlobod sză szkrij, kă álá-j á lu méstyér! 
 
În szátu nosztru kînvá ku lyemnyé fitije aminyi. Kînd nu-jrá ásá frig inká, sî glugyán dă kukuruz 
punye pă fok. Uszkát ăjrá, sî repé făsje kăldură, dá zsár n-áve, d-áje tot trăbuje sjévá lyémn táré, 
káré nu árgye ásá repé zsjosz. Pîn átunsj ásá fitije, pînsjé nu sz-o dăstyisz bănărije dă kărbuny. 
Dăp-áje mulcînsj kumpărá kăbunu, kă d-într-álá máj pucîn trăbuje, máj lung cînye foku, sî máj 
máré kăldură făsje, dăkit lyémnu. În dobásztá ăszrá családurj, káré ku uloj fitije. Nisj uloju nu-
jrá ásá szkump, sî káré n-áve lok dă lyemnyé sî dă kărbuny, álá hăsznăle uloj. Sî ku álá putye 
sză fákă kăldură máré. Noj áveny o păduré mikă, kă kînvá mosu lá gazdaság lukrá, sî kînd l-or 
mănát d-ákulo, átunsj s-o kăpătát on dăráb dă păduré mikă. Plyină-jrá dă ágárcă, sî dă lyemnyé 
dă nusj. N-áveny gînd ku frigu. Odátă ăjrá áfel, kînd szumszédu nosztru ny-adusz kărbuny într-
o trakă máré, kă tátá o mérsz sză-j ázsutyé sză-s fákă o kosjină dă porsj. Numá átit ány fitijit ku 
kărbuny, pînsjé nu ny-or trikut. Dá dă primăváră, kînd má kăldură-jrá, sî nisj fără fok nu nyi-
jrá frig, nyé gîngyeny, sj-o fi dă járná, sj-o vinyi. Mámá sî tátá bătîrny ăsz, nu patyé sză márgă-
n păduré lyemnyé sză-s fákă, noj mágá dăpártyé lukrăny. Numá szîmbătă sî duminyikă umblăny 
ákásză, átunsj lyé putyény ázsutá. Ink-ány kizdilit sză szămăliny, sj-ár fi, dákă ku árom ány 
fitiji. Dákă áromu ku elemurj dă szaré ány fásjé, s-átunsj bány mulc ny-ár trăbuji sză lyé 
kumpărăny elemurilye. Átunsj, dă lá primăváră pîn lá tamnă, kînd szarilye máj táré árgyé, sî nu 
hăsznăliny átit árom, sî máj pucîn ár trăbuji sză plătyény pă fitijálă. 
Ásá ány szămălit, kă sáptyé, opt áj dă zîlyé sî bányi, sjé ány băgá în elemurj, ny-ár vinyi înnápoj, 
sjé ány plătyit înnentyé. 
Frátyi mnyo áré on urták, jéj má dă trij áj dă zîlyé áré elemurj dă szaré. Jéj má áku máj pucîny 
bány áve, dăkit noj, s-or lat szusz sî hitel. Dá zîsje, kă sî ásá-j máj binyé, dăkit dă kînvá, kînd 
tyár ku lyemnyé fitije. Nu trăbujé sză măruntyé lyemnyé, nu lyi-j frikă dă plajé, kă lyemnyilye 
sză udă, máj tyisztă-j sî kászá lor, sî zîsjé, kă máj binyé umblă-n păduré sză vádă, sjé mîndră-j 
pădure, dăkit sză lyé tájé áráfă pă lyemnyilye. 

(Forrás: Kalányos István: Szkrijiturilye melyé. 2018) 
 
(0) Ku sjé fitije máj înti aminyi?  

  Kînvá ku lyemnyé fitije. 
 
 

10. Dă sjé punye glugyán pă fok? 
 
........................................................................................................................................ 

 

11. Sj-o foszt, kînd sz-o dăstyisz bănărije dă kărbuny? 
 
........................................................................................................................................ 

 

12. Dă sjé fiitije arékic ku kărbuny? 
 
........................................................................................................................................ 

 

13. Sjinyé fitije ku uloj? 
 
........................................................................................................................................ 

 

14. Dă sjé ny-adusz szumszédu kărbuny? 
 
........................................................................................................................................ 
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15. Sjinyé fitijestyé ku elemurj dă szaré? 
 

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

16. Dă sjé-j máj binyé ku elemurj dă szaré sză fitijény? 
  ........................................................................................................................................ 

 

17. Kită dobă trăbujé, sză vijé-nnápoj bányi sjé băgăny în elemurj? 
 

 ........................................................................................................................................ 
18. Urtáku lu frátyi mnyo dă hungy avut bány? 
 
........................................................................................................................................ 
19. Sjé nu trăbujé áku má sză fákă? 
 
........................................................................................................................................ 
20. Áku dă sjé umblă-n păduré? 
 
........................................................................................................................................ 
 

10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. Max. Elért 
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III. Umără-l pă szévegusztá! Dăp-áje vij áflá arékityé mondaturj, pă káré ár trăbuji sză lyé 
szfărsésty, ásá kit gyirépt sză fijé, sjé în szkrijiturásztá áj umărát. Uná (0) c-árătăny! 
 

 
 

D-o szăptămînă, kă mătusá me sî cîgánu-j or foszt lá noj în gustyijé. Zámă dă găjină ám fért, sî 
rizsă ku pirkét. Toc mănkány má, kînd ám lat dă vestyé, kă mătusá me d-ábe mănînkă. Ám 
întribát-o, áré sjévá báj, dá o zîsz, kă nyimik. Kînd ny-ány szăturát, ám musugutit, sî ány săzut 
áfáră dă szub nuk. Ákulo szfătijeny. Cîgánu lu mătusi me dă lukru-s szfăte, pă minyé mágá mă-
ntribá, kum ám fistyit s-ám miszilit kászá. Dá mătusá me n-o zîsz nyimik. Numá sză ujtá sî 
punye uretyé, sjé zîsjény. Inkă má sî trij sjászurj putye sză fijé, kînd odátă m-o zîsz: „Fátá me! 
Odátă ty-oj învăcá, kum trăbujé sză fásj zámă dă găjină.” Inkă ám întribát-o: „Dar n-o foszt 
bună? Dă sjé nu máj zîsz lá másză? C-ás fi dát sjévá ált sză măninsj!” Je mágá m-o zîsz, kă nu-
jrá ásá re, dá dákă ám dă gînd sză styu, kum făsje masá kînvá zámá dă găjină, átunsj m-o părî. 
Jo styu, kă masá me áfelă zámă dă găjină firbe, dă sî în nuntá lu kupilu birouluj pă je or tyimát-
o sză fákă zámá. Ásztá vorbă máré-jrá, kînd on ungur, on domn máré mănînkă dîn mănkáré sjé 
o băjisîcă ferbé. Dá kum sză n-ávem dă gînd sză styu. Inkă ám mérsz înlontru dăp-o tollă sî 
dăpă fizetu mnyo dă recepturj, ink-ám szkrisz, sjé mătusá me m-o părît. 

(Forrás: Kalányos István: Szkrijiturilye melyé. 2018.) 
 
 

Má o szăptămînă o trikut (0) 
dăkînd mătusá me ku cîgánu-j o foszt 
lá noj. 

Ám lat dă vestyé, kă mătusá me 21.  

Dăpă ebéd, toc ány mérsz áfáră 22.  

Jo ám szfătit dă áje,  23.  

Mătusá me mágá 24.  

Multă dobă o trikut, kînd m-o zîsz: 25.  

Mătusá me styijé, kum făsje masá 26.  

Pă masá me birou o tyimát-o 27.  

Ásztá d-áje-jrá máré vorbă, kă 28.  

Ávem dă gînd sză-nvăc, kum 29.  

Ám lat elé o kényvé sî o tollă, sî 30.  
 
 
 
 
 

21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. Max. Elért 
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  pontszám 
maximális elért 

I. Olvasott szöveg értése 
I. feladat 9   
II. feladat 11   
III. feladat 10   

Feladatpont összesen  30   
VIZSGAPONT ÖSSZESEN 33  

 
 
 

dátum  javító tanár 
 
 
 
 __________________________________________________________________________  
 

 

 

pontszáma egész 
számra kerekítve 

elért programba  
beírt 

I. Olvasott szöveg értése   
 
 
 

dátum  dátum 
   
   

javító tanár  jegyző 
 
 
Megjegyzések: 
1. Ha a vizsgázó a II. írásbeli összetevő megoldását elkezdte, akkor ez a táblázat és az aláírási rész 

üresen marad! 
2. Ha a vizsga az I. összetevő teljesítése közben megszakad, illetve nem folytatódik a II. összetevővel, 

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 értékeléskor 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 vizs-

gázó 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 

azonosítható módosítás fogadható el az értékeléskor! 

• A vizsgázó megválaszthatja a feladatok megoldásának sorrendjét. 

• A feladatok megoldásához segédeszköz nem használható. 
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I. Kat-o pă vorbá, káré pă loku-l gol áj putye szkri! Uná c-ány árătát! 
 

 

Pétru má dă trij luny o mérsz sză lukré-n London (0). O zîsz, kă m-o szkri, kînd s-aflá on lok 

bun. Inkă sî jo oj putye sză mă duk dăpă jél. Má ………………………. (1), k-ony merzsjé 

áfáră. Tátá sî mámá nu nyé patyé ázsutá, …………………………………(2), sjé-s kápătă într-

o lună. ………………………………(3): jo bultusică misz, Pétru fuvaruzestyé. 

……………………..(4), dujinsj nyé kăpătány dauăszutyé dă ezeré dă furinc. Dákă ány áve 

sjigogyi, átunsj patykă dăsztul ny-ár fi sză kusztăny. Dá dîntr-átic bány 

……………………………,(5) nisj p-o kásză, nisj p-on kár. Mágá ny-ár trăbuji sî ásztá sî áje. 

Pétru ku urtáku-s …………………………………. (6). Gro ji-jrá sză purnyászkă. Mijé máj 

binyé átunsj mi-jrá ro, ……………………………. (7). Nu styu, kînd l-oj vigye járă. Dá totu 

családu áré dă gînd sză nyé fijé máj usuré. Sî mijé mult m-ázsutá sză nu-m fijé ásá grou. 

În tată zî táré ástyépt sză-m szkrijé……………………………. (8), nyimik nu putyem sză fák. 
(Forrás: Kalányos István: Szkrijiturilye melyé. 2018) 

 
 
 
 
 

(A) o mérsz sză-s katyé sjévá lukru; (B) kînd or săzut în kár; (C) o mérsz sză lukré-n 

London; (D) Pînsjé n-ám áhuzît dă jél; (E) Kicusdujinsj ávény szakmă; (F) Kînd sî szîmbătă 

sî duminyikă lukrány; (G) nu putyény nyimik sză punyény îndărăt; (H) o mérsz sză lukré-n 

London; (I) Kînd sî szîmbătă sî duminyikă lukrány 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. Max. Elért 
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Beás nyelv 
középszint 
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Név:  ...........................................................  osztály:......  

 
 

II. Bágă lyé vorbilye pă lok! Vorbé sjé-sz îndărăt, punyé lyé, kum trébé în széveg. 
Unu (0) c-árătăny! 

 
 
 
 
 

 
 
(0) vinyé 
 
(9) áré 
 
 
(10) trăbujé 
 
(11) ăj 
 
 
(12) lásză 
 
 
(13) tyámă 
 
 

(14) sză-ndură 
 
(15) merzsjé 

 
Jónás Tímea dîn Szabolcs megye (0) o vinyit. În kumpányé o kriszkut în

Tuzsér. Kupiji pă lîngă fok învăcá dă lá bătîrny. Kînd odátă o vinyit o

mistyirică-n kumpányé, Jónás Tímea táré …….……… (9.) dă gînd sză 

umblyé-n iskulă. Kupiji dă lăkătár sî kupiji dă ungur nu-szrá într-on usztáj. Nisj 

pă hudvár nu sză áflá ku unápált. Kupiji dă lăkătár tot însjét …………. (10.)
sză fijé. Kupiji dă ungur mágá lármă máré făsje. JónásTímea păntr-asztá máj 

binyé lá kupij dă ungur áve dă gînd sză ……..………… (11.). On kupil dă 

lăkătár numá átunsj putye sză márgă întri kupij dă ungur, dákă binyé-nvăcá. 

Mumă szá l-o fetyi dă ungur nu ……………. (12.), kit fátá-j lîngă Jónás Tímea 

sză sádă-ntr-on pad. Dá Tímea tot áve dă gînd sz-áretyé, kă-j ku firé. 

Mistyiricá-j, pă káré Tímea numá Ildikó o ………….. (13.) – mult j-azsutát sz-

ázsungă pă versenyurj, hungyé putye toc sz-áhudă, sjé máj mîndru styije sză

zîkă versurj. Tímea k-ánti nu ……………..…. (14.) sză-j szpujé lu mumă szá, 

k-o …………. (15.) pă verseny, kă n-áve calyé. Numá într-o kămásă álbă sî 

ruptă, într-o rotyijé szkurtă, sî în sjizmé dă gumă ăjrá pă verseny. 

 

 
(Forrás: Kalányos István: „Vágytam a túloldalra” – Jónás Tímea Aranypánt-díjas roma főápoló a Mandinernek 
című cikk alapján. Mandiner. 2016. június 22.  
Link: http://mandiner.hu/cikk/20160422_vagytam_a_tuloldalra_jonas_timea_interju_aranypant_dij, letöltés 
dátuma: 2018. október 03.) 
 
 
 
 
 
 

9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. Max. Elért 
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III. Sjé poc szkri pă loku-l gol în szévegusztá? Tîrijé alá, káré vorbă-j bună! Unu (0) 
c- árătăny. 
 
 

 
Sî várásztá (0) o trikut. Unyirj áje gîngyem, kă nisjkînd n-o fi má tamnă. Ro máré kăldură o 

foszt în várásztá. Nu (16) ………………… kulká, mágá uvig dăstyisz nyi-jrá ubloku dă szárá. 

Numá átunsj l-întyizsjeny, kînd mirzsjeny d-ákásză, o kînd pluá sî (17) …………………  dă 

durdujálă. Uvig (18) …………………, kînd vinye o plajé (19) ………………… máré. Kînd 

pluá, ăjrá áfel, kînd (20) ………………… áfáră, sî-n plaje sztătyeny. Sî livigou máj tyiszt ăjrá 

dăp-áje: Unyirj dăpă plajé máj ro nyé szîmceny, dăkit (21) …………………. D-ábe kăpătány 

livigo. Áfel ăjrá, kákînd într-o szaună ány fi foszt. În várásztá o szăptămînă ány foszt                 

(22) ………………… lá szorá me. Kum putyeny má (23) ………………… mirzsjeny în ápă. 

Dăp-áje dámnyáză mirzsjeny ákásză, firbeny repé sjévá, mănkány, inkă dăp-áje hugyunyeny. 

Ăjrá s-áfel, kînd (24) …………………szomnu. Dá máj binyé szfătijeny, umărány ujságurj o 

vigyeny tévé. Pă lá sjinsj, sásză sjászurj, kînd inká káld ăjrá, dá szarilye má nu árgye ásá táré, 

járă mirzsjeny sză (25) ………………… pîn lá opt, nauă sjászurj. Milă mi-jrá, kă numá o 

szăptămînă ány foszt lá Bálátoná máré. 

(Forrás: Kalányos István: Szkrijiturilye melyé. 2018) 
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(0) 
 
A) tresjé 

 
B) o tresjé 

 
C) o trikut D) trisje 

(16.) 
 
A) nyé putyeny 

 
B) nyé putyény 

 
C) ány putye  

 
D)  putyény 

(17.) 
 
A) friká-jrá 

 
B) frikă mi-jrá 

 
C) frikă-jrá 

 
D) frikă 

(18.) A) fălasză-jrá B) fălosz ăjrá C) fălosj ăszrány D) fălosj ăsz 

(19.) A) dăpă kăldurá  B) dă pă kăldurá  C) dă kăldurá   D) kăldurá  

(20.) 
 
A) mirzsjény 

 
B) mirzsjeny 

 
C) o merzsjé 

 
D) merzsjé 

(21.) 
 
A) pă kăldură 

 
B) în kălduré C) lá kăldură 

 
D) în kăldură 

(22.) 
 
A) în Bálátoná 

 
B) lá Bálátonă 

 
C) în Bálátonă 

 
D) Bálátoná 

(23.) 
 
A) lá gyiminyácă 

 
B) dă gyiminyácă 

 
C) pă gyiminyácă 

 
D) în gyiminyácă 

(24.) 
 
A) nyé furá  

 
B) nyé fură  

 
C) o furát  

 
D) o fură 

(25.) 
 
A) ány szkăldát 

 
B) sză szkăldăny 

 
C) szkăldány 

 
D) nyé szkăldány 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

0 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 

C           
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  pontszám 
maximális elért 

II. Nyelvhelyesség 
I. feladat 8   
II. feladat 7   
III. feladat 10   

Feladatpont összesen 25  
VIZSGAPONT ÖSSZESEN 18   

 

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 összetevő megoldását elkezdte, akkor ez a táblázat és az aláírási rész 

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

akkor ez a táblázat és az aláírási rész kitöltendő!   



 

Beás nyelv  középszint — írásbeli vizsga 1911 
  III. Hallott szöveg értése 

EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA 

Név:  ...........................................................  osztály:......  

BEÁS NYELV 
 

KÖZÉPSZINTŰ 
ÍRÁSBELI VIZSGA 

2020. május 20. 8:00 

III. Hallott szöveg értése 

Időtartam: 30 perc 

Pótlapok száma 
Tisztázati  
Piszkozati  
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Beás nyelv 
középszint 

1911 írásbeli vizsga, III. összetevő 2 / 8 2020. május 20. 

Név:  ...........................................................  osztály:......  

Fontos tudnivalók 
 
A vizsgázó az elhangzó szövegeket a második meghallgatásnál megszakításokkal hallja. 
 
 
 

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 pipárasjilye, o nu.  

 
Dă trijzăsj dă percurj máj lung nu patyé sză cîjé feladatusztá.  
Sză áj nurok! 



Beás nyelv 
középszint 
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Név:  ...........................................................  osztály:......  

I. Feladatu-l dă elsé 
 

• Áku vic áhuzî, în sjé máj bun pát m-ám kulkát lá Bálátoná. 

• Káré patyé sză fijé gyirépt într-on mondat, tîrîjé alá! 
 

C-árătăny, kum ány gîngyit: 
 

 
(0) Nu-j máj bun, dăkit pátu mnyo. 

 
gyirépt ăj  nu-j gyirépt 

 ______________________________________________________________________  
 
 
1.  În várásztá ám nyirit p-on kupon, sjé m-ám lat lá postă. gyirépt ăj nu-j gyirépt 

2.  În junius ám mérsz în áltá cáră pă trij nopc. gyirépt ăj nu-j gyirépt 

3. Hotelu, hungy-ám foszt mîndru-jrá. gyirépt ăj nu-j gyirépt 

4. Pátu nu-jrá bun, d-áje repé m-ám szkulát. gyirépt ăj nu-j gyirépt 

5. N-ám putut binyé hugyunyi în zîlyilyestye. gyirépt ăj nu-j gyirépt 

6. Ám foszt sî în jakuzzi, sî în szauna. gyirépt ăj  nu-j gyirépt 

7. D-ábe ástyiptám, sză mă bág în pát în hotel. gyirépt ăj nu-j gyirépt 

 
 

 
 
 
 

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Max. Elért 
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középszint 

1911 írásbeli vizsga, III. összetevő 5 / 8 2020. május 20. 

Név:  ...........................................................  osztály:......  

  
II. Feladatu-l dă dauălye 
 

Áku vij áhuzî, dă kînd ám vojé sză umăr. 
Áje c-o fi lukru, kit sză dáj váloszurj, pă sjé întribăny. 

 
C-árătăny, kum ány gîngyit: 
 
 

(0) Dăkînd mi-j drág dă kényvé? 
Dăkînd m-ám kăpătát kényve há dă elsé. 
 

 
8. Sjinyé m-árătá în iskulă, sjé sză umăr? 
 
 ............................................................................................................................................  

9.  Sjé făsjem jo în kollégium dăpă învăcálă? 
 

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

10. Sj-ány făkut noj în szobá me odátă? 
 

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

11. Kită dobă o trikut, kînd má nu nyi-jrá dăsztul loku în szobă? 
 
 ............................................................................................................................................  

12. Sj-ány făkut, kînd má nu-nkipeny în szobă? 
 
 ............................................................................................................................................  

13. Sjé ăjrá în szobá máré? 
 ............................................................................................................................................  

14. Sjinyé adusz-o în rînd pă szobásztá? 
 

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

15. În kityé rîndurj vinyeny noj uná? 
 

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

16. Dă sjé sztătye arékic în usă? 
 
 ............................................................................................................................................   

 

8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. Max. Elért 
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1911 írásbeli vizsga, III. összetevő 6 / 8 2020. május 20. 

Név:  ...........................................................  osztály:......  

  
III. Feladatu-l dă trijilye 
 

Dîn szévegusztá vij styi, dă sjé nu mănînkă Mărije kárnyé. 
Szfărsestyé mondaturilyestye! Káré gîngyésty, kă gyirépt ăj, tîrîjé-l alá! 

 
C-árătăny, kum ány gîngyit: 
 
(0) Áfelă fătuskă-j, ká héjelátyé dîn usztáju-j, 
 A). dá je nu mănînkă kárnyé. 
 B). dá je o năszkut făr d-o mînă. 
 
 
17. Jestyé on kupil în usztáju lyij,  
 A) káré tot o bátyé, kînd o vegyé. 
  B) káré tot o-ntrábă, kum kusztă făr dă kárnyé. 
 
18. Masă szá lu Miri áve  
 A) kîrboj în gárd. 
 B) o găjină, pă káré Luca o tyimá. 
 
19.  D-áje o tijet-o masă szá pă găjiná, kă 
 A) ji sz-o rupt pisjoru, sî nu mănká. 
 B) ro grásză sî bătîrnă-jrá. 
 
20.  Kînd Mirá o styut, sj-o făkut masă szá 
 A) táré sz-o-mmănyijet pă je. 
 B) on án o plînsz păntru găjináje. 
 
21. Numá átunsj o mérsz lá masă szá 
 A) kînd o vinyit krisjunu. 
 B) kînd j-o lat máj o găjină. 
 
22. D-átunsj nu mănînkă kárnyé, 
 A) dá nisj nu sză szîmcă binyé. 
 B) dá d-áje tot binyé sză szîmcă. 
  
  



Beás nyelv 
középszint 
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Név:  ...........................................................  osztály:......  

 
23. Áku má nu ji-j gro făr dă kárnyé,  
 A) kă styijé kînd, sjé sză măninsjé. 
 B) dá átunsj multă dobă-jrá bityágă. 
 
24. În multyé rîndurj îj vinyé-n firé Luca 
 A) átunsj uvig merzsjé lá masă szá. 
 B) dă má nu ji-j sjudă pă masă szá. 
 
25. Jestyé dobă, kînd făr dă kárnyé 
 A) máj usuré ji-j, kă jestyé ziltyégurj, gyimélcsurj. 
 B) nu birijé, sî mănînkă pestyé. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. Max. Elért 
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középszint 

1911 írásbeli vizsga, III. összetevő 8 / 8 2020. május 20. 

Név:  ...........................................................  osztály:......  

  
 
 
 
 

  pontszám 
maximális elért 

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

Feladatpont összesen 25  
VIZSGAPONT ÖSSZESEN 33   

 

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 összetevő megoldását elkezdte, akkor ez a táblázat és az aláírási rész 

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

akkor ez a táblázat és az aláírási rész kitöltendő! 



 

Beás nyelv  középszint — írásbeli vizsga 1911 
  IV. Íráskészség 

EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA 

Név:  ...........................................................  osztály:......  

BEÁS NYELV 
 

KÖZÉPSZINTŰ 
ÍRÁSBELI VIZSGA 

2020. május 20. 8:00 

IV. Íráskészség 

Időtartam: 60 perc 

Pótlapok száma 
Tisztázati  
Piszkozati  
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Beás nyelv 
középszint 

1911 írásbeli vizsga, IV. összetevő 2 / 8 2020. május 20. 

Név:  ...........................................................  osztály:......  

Fontos tudnivalók 
 
 

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

• 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 egy-

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

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

tázatnak, amit leírt. 

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

sére, és érintsen minden irányító szempontot! Ügyeljen a minimális terjedelem eléré-

sére, de ne haladja meg jelentősen a maximális terjedelmet sem! 

• 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 vizsgázó megválaszthatja a feladatok megoldásának sorrendjét. 

• A feladatok megoldásához nyomtatott szótár használható. 
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Név:  ...........................................................  osztály:......  

I. 
Szkrijé on imél lu fénéku-c, dá sză nu fijé nisj máj pucîn, nisj máj mult, dăkit 80-100 dă 
vorbé! Feladatusztá trébé sză-l fásj!  
 
Bityág jésty ku zsjinucilye-c, nu poc lukrá. Doktoru c-o zîsz, áku arékityé szăptămîny trébé 
sză hugyunyésty, s-átunsj, dar nu ty-or upărăzî. 
 

− Szkrijé-j lu fénéku-c, sjé-j ku tyinyé. 

− Szpunyé-j, kă frikă ci-j, kă păntru bityisugu-c, ty-or măná dîn lukru. 

− Sză-j szkrij, kă máré duremé áj, sî áj dă gînd repé sză tyé-ntrémj, sză poc lukrá. 
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 II.  
Szkrijé on válasz pă kártyijé, dá sză nu fijé nisj máj pucîn, nisj máj mult, dăkit 100-120 
dă vorbé! Feladatusztá trébé sză-l fásj!  
 
Szkrijé o kártyijé lá énkormányzat, păntru kă áj dă gînd sză-l kumpirj pămîntu, káré lîngă gárdu 
to ăj. Nyime nu-l grizestyé pămîntulá, cijé mágá bun c-ár fi, kă áj dă gînd kukuruz sză-c 
szeminy, kă áj porsj sî găjiny. 
 

– Szkrijé zsjosz, kă ro dă mult săz áisj în szátusztá, nisj n-áj dă gînd sză tyé dusj d-áisj. 
– Styij, kă pămîntusztá dă mult gol ăj, întrábă-l pă énkormányzat, l-ár vingyé o nu? 
– Szunyé, kă tu áj dă gînd sză tyé gazdálkudésty, sî c-ár trăbuji pămînt. 
– Întrábă, dákă l-ár vingyé pămîntulá, ku kit l-áj putye kumpărá, sî kînd, kă tu má dă 

primăváră áj szămăná în jél kukuruz. 
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