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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 vizsgázó 
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 szöveg-
ben, amelyekre a feladat rákérdez! 

• Ahol a feladat megoldásához táblázat készült, a vizsgázó kizárólag a táblázatba írja be meg-
oldását! 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 vá-
lasza a szövegre támaszkodjon, és tömör legyen, de terjedjen ki minden kért információra! 

• 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 azo-
nosítható 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! 
 

 
Băjásu zsară pă pînyé 

 
Noj pă krusjé ány szuktulit sză zsurăny. Dîn gyujtávé făsjény o krusjé, p-áje apukăny într-o 
mînă, în hálálántă mînă ápukăny pitá s-ásá zsurăny pă krusjé. Átunsj trăbujé sză zsurăny pă 
krusjé, kînd – dá kă sî întri băjás jestyé, káré nu-nkregyé – sjinyivá nu-nkregyé, sjé-j zîsjény. 
Dákă zsor pă krusjé, átunsj trébé sză-m înkredă. 
Lá biroság Biblijá punye áfáră, p-áje trăbuje sză zsaré álá, pă káré dă vină-l cînyé. 
Lá noj pînyé punyé pă másză sî p-áje zsară pă krusjé. Ásztá zîsjé: Hásztá-j krusjé, k-ám zîsz 
gyiriptátyé. 
Kînvá nu pă krusjé, pă tyipurj zsurá, pă káré Dimizo ăjrá o Szfîntă Mărijé. Or szuktulit sză 
zsjinucászkă. Na, átunsje toc înkrigye, sjé zîsje. Băjiisîcilye dă kînvá îs tîrîje rotyije szusz, sză 
punye pă zsjinuc ásá zsurá pă krusjé. Ăjrá, káré kupilu-l mik îs punye dă-nnentyé, îs punye 
mîná pă kápu-j, kit ásá sză-l bátă Dimizo, dákă nu zîsjé gyiriptátyé. 
Dákă kupiji sjévá or furát, părinci trăbuje sză zsaré pă krusjé, kă nu á lor kupil o foszt álá. Dákă 
tot jél o foszt, átunsj trăbuje sză plătyászkă, o sjévá ált dusje dă lá jéj. Lá băjás ásá-jrá kînvá.   
 

 
 

GY= gyirépt 
N= nu-j gyirépt 

 
 
(0) Băjási nu zsară pă pȋnyé. 

 
(1.) Nisjkȋnd n-ány szuktulit sză zsurăny.  

(2.) Kȋnd zsurăny pă krusjé sȋ pită trébé sză fijé lá noj.  

(3.)  Lá biroság nu trébé sză zsaré pă krusjé.  
(4.) Kȋnvá nu pă krusjé, pă biszerikă zsurá.  

(5.) Kȋnd ány szuktulit sză zsurăny uvig kăgyény pă zsjinuc.   
(6.) Pă tyipurj nisjkȋnd nu zsurá. 

(7.) Părinci nu trăbuje sză zsaré, dákă kupiji sjévá or furát. 

 
 
 

 
 
 

  
0 (1.) (2.) (3.) (4.) (5.) (6.) (7.) 

N        

(1.) (2.) (3.) (4.) (5.) (6.) (7.) 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! 
 

Cîgánu sî măgáru 
 

Ăjrá odátă on cîgán. Jél áve on măgár. Odátă măgáru kumvá o kăzut într-o făntînă uszkátă. 
Sz-o szpărijet szăráku, o kizdilit sză călălászkă, sză muzsjászkă sî ku sjászurilye plînzsje, kit 

sză-l áhudă sjinyivá. L-o sî áhuzît gázdá-j, cîgánulá, dá nisj jél nu styije, kum l-ár putye mintiji 
dîn făntînă áfáră. Má dă mult á luj ăjrá măgárusztá, lá jél o năszkut, lá jél o kriszkut. Luj j-o 
lukrát mulc áj dă zîlyé. Ly-o kriszkut lá szuflyit, dá áku tot nu styije, sjé sză fijé.  

Sză gîngye, sjé sză fákă, sză gîngye, s-o-ntribát sî cîgánká, dá nisj áje nu styije sză sză fijé, 
máj binyé sî je ku măgáru tot o kizdilit sză plîngă, sză cîpé. 

Cîgánu mágá áje o gusjit, kă l-o lăszá pă măgáru ákulo, kă s-ásá bătîrn ăj, n-áré má multă 
dobă-nnápoj dîn kuszt. 

Dá sî făntîná dă mult uszkátă-jrá, n-o kurát în je ápă, kă nu-jrá má ásá ádînkă. D-áje odát-ár 
fi trăbujit má sz-o-ngrapé.  

S-o tyimát ázsutorj dîn cîgány, sî pă jéj lyé-ntribá, sjé sză fákă. Toc zîsje, kă má s-ásá ră szláb 
patyé fi măgárusztá, nisjkum nu l-ár putye szkatyé dîn făntîná în kuszt, sî jéj j-or dát gyiriptátyé, 
máj binyé sză maré ákulo.  

Sz-or ápukát dă lukru, s-or kizdilit sză-j ázsutyé cîgánusztuje, sz-ásztupé făntîná.  
Toc or ápukát o lupátă máré, s-or kizdilit ákărá pămîntu-n făntînă. Măgáru kánti nu styije, 

sjé fásjé ku jél, dá kînd o prisjiput, táré o kizdilit sză urlyé. Tot n-or lăszát abba cîgányi lukru, 
măgáru mágá însjét sz-o putulyit, s-o tăkut. Cîgányi nu styije, sjé-j ku măgáru, hjábá sză ujtá 
zsjosz în garáje.  

Toc sz-or îmmirát, kînd odátă l-or văzut, sî áje or văzut, sjé fásjé măgáru ákulo zsjosz. 
Măgáru dăp-o lupátă dă pămînt, sjé băgá cîgányi în făntînă, tot sză szkuturá szăráku sî uvig 

tot k-on pás máj szusz vinye. Kum máj mult pămînt băgá cîgányi în făntînă, k-atit máj szusz 
ázsunzsje măgáru lá gurá dă făntînă. 

N-o trikut multă dobă, s-azsunsz szusz, o kălkát unu, sî bukurosz o păsît áfáră s-o mérsz 
îndărăt. 

Na véz tu, ákár sjé fel gunajé vársză pă tyinyé, szkutură tyé sî tu, sî kálkă uná înnentyé. 
Dákă nu vij dá szusz, poc sz-ázsunzsj máj mult, dăkit sjé gîngyésty. 

 
 

(0) Sjé fel álot áve cȋgánu? 
Cȋgánu áve on măgár.  
 
 

(8.) Sj-o păcît álotusztá? 
 

 

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

 

(9.) Kită dobă-jrá álotusztá lá cîgánu? 
 
 

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

 

(10.) Ji-jrá drág dă álotusztá? 
 
 

........................................................................................................................................ 
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(11.)  Păntru sjé l-lăszá cîgánu-n gará pă álotu? 

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

 
(12.) Ăjrá ápă-n gară? 

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

 
(13.) Sjinyé j-or ázsutát lu cîgánu sz-ásztupé gará?  

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

 
(14.) Sj-o făkut álotu zsjosz în putujálă?  
 

........................................................................................................................................ 
 
(15.) Sjé patyé sză-nvecé dȋn puvásztá? 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

(8.) (9.) (10.) (11.) (12.) (13.) (14.) (15.) 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! 
 

Băjási 
 

Kînvá băjási n-akulo-s făsje kulyibilye, hungy áve dă gînd, domnyi ly-árătă hungy patyé 
sză sádă. Îs kăpătá sî pájé sî lyemnyé lá kulyibj. Pă lokurilyestye unyirj multă dobă rămănye. 
Dákă domnyi sî lukru lyé putye dá, átunsj ku vojé săgye p-on lok, kă domnu nu numá pămînt 
áve, dá sî putyeré, ku sjé la számá dă băjás. 

Kînvá băjási lukrá ku lyemnyé. Máj binyé ku plută lukrá, dá dákă plută n-áve, lukrá sî 
dîn ált. Pă lyemnyilyestye binyé lyé kunustye, styije káré kum sză uszkă, kum sză szpárzsjé, 
kum árgyé pă fok. Pă lyemnyé tyár átunsj lyé tije áfáră, kînd îs pirgye frunzîlye. Átunsj zîsje, 
kă sză kulkă lyémnu, sî nu-j daré, kînd îl tájé áfáră. Kînd pă lyémnu-l tijet repé nu-l putye 
hăsznăli, átunsj îl lăszá într-on dăráb máré. Krákurilye îj tije zsjosz, sî l-ásztupă ku ástyé, ásá 
sză-l păzászkă dă szaré sî dă vînt. 

Într-on án trij, pátru, unyirj sî sjinsj lyemnyé făsje. Tyár átunsj tije lyemnyilye áfáră, 
kînd nu bătye vîntu. Ku zîlyilye-nnentyé sză ujtá kum, dă hungy sză-l tájé pă lyémnu, kum 
trăbujé sz-ázsungă pă pămînt. Mulcînsj sz-ápuká uná cîgányi, sz-ázsutá toc, sî uná tije 
lyemnyilye áfáră. Kînd lyémnu má pă pămînt ăjrá, átunsj îj tije zsjosz krákurilye. Băjási nu ku 
firézu lukrá, ku szăkure. Dákă áfel lyémn máré-jrá, zîlyilye cînye, pîn îl dărăbule.  

Dă várá dîn krákurj dă lyemnyé-s făsje kuvérzsj, într-estye sză kulká. Înnentyé 
kuvérzsilor uvig árgye foku, dá kînd plajé máré-jrá, uvig sză udá, dă áje nu lyé păze.  

Cîgánu ásá dăpártyé lukrá dă lá kuvérgă, kit sjigogye sză pată sză vádă, sz-áhudă. Kum 
jél lukrá întri lyemnyé, áhugye családu-j sjé zîsjé, sjé szfătestyé, sjé fásjé. Dákă ásá vigye, kă 
cîgánká-j má ro tyinijestyé ku kupiji, átunsj odătă, dauă rîndurj îs lăszá lukru sî făsje rînd întri 
kupij. Átunsj îs la înnentyé lulá, cîgánká-s kăpătá kătrán în gură. Szfătije, hugyunye, pînsjé nu-
jrá gátá dămănkátu. 

Kînd inká-n păduré kusztá, átunsj mănká, kînd famé ji-jrá. Máj binyé odátă mănká într-
o zî. Nu-szrá mulcînsj, káré în dauă rîndurj putye mănká. Dăpă mănkáré p-áje-szrá, kit kupiji 
mult sză nu sză mistyé, k-átunsj rep-ár fî flămînzît. Kînd kupiji dă zuă sză kulká, átunsj cîgánu 
nu lukrá, sză nu lyé bátă szusz dîn szomn, sză nu fijé krunc, kînd sză szkală. Mumă szá lyé 
umblá-n szát ku májrilye, lyingurilye. Hungy pă bány, hungy pă mănkáré lyé vingye.  

Kînd putye sî-n tîrg mirzsje. Káj n-áve, d-áje ásá sză tukme ku ungurj, sză lyé dukă ku 
trosj dă tot în tîrg. Sî száturilye umblá, ásá pă szpátyé, pă umiré lyigátyé dusje sză vîndă trosjilye 
sî sjé făsje dîn lyemnyé. 

Într-o kumpányé săgye 15 o 20 dă cîgány. Kum trisje doj, trij áj dă zîlyé, o zsumătátyé 
dă păduré tyisztile. Kînd trisje lyemnyilye, sz-ápuká sî mirzsje álingyire. Trăbuje sză márgă d-
ákulo, sză-s áflyé lok nou, hungyé jár putye sză lukré, sî-s putye kutá bányi pă mănkáré. 
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Kînvá domnyi ly-árătá hungyé  (0) patyé sză sádă băjási. 

Băjási ku vojé rămănye p-on lok, dákă (16.)  

Dákă băjási n-áve plută, átunsj (17.)  

Băjási ásá cînye, kă sză kulkă virgyácá, kînd (18.)  

Kînd vînt ăjrá (19.)  

Nisjkînd nu lukrá szîngur băjásu, kă (20.)  

Cîgánu áprapé lukrá, kă áve dă gînd sză styijé (21.)  

Kînvá odátă mănká într-o zuă, kînd (22.)  

Cîgánká vingye-n szát (23.)  

Păstyi arékic áj trăbuje (24.)  

 
  

(16.) (17.) (18.) (19.) (20.) (21). (22.) (23.) (24.) Max. Elért 
         9  
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IV. Umără-l pă szévegusztá, dăp-áje umplă-l dîn szévegu-l dă zsjosz ásá, kit sză stye uná, sj-

áj umărát! Unu (0) c-ány árătát! 
 
 
Dîn păszărj (0) ……………………………. noj cîgány. Kînvá háripj áveny, sî nu furány, 

(25.) …………………………… . Dă tamnă ku héjelántyé păszărj zburány sî mănkány sjé 

áflány pă kályé. Kînd má frig ăjrá, (26.) ………………………….. în Afrika. Tot sztătyeny p-

on lok, (27.) ………………………………, mirzsjeny álingyire. Odátă păstyi mezourj plyin dă 

mănkáré dă magurj ny-o dusz kálye. 

Vujvodu nosztru ny-o zîsz sză sztătyény sî sză mănkăny dîn magurilyeje. 

Păntru kă mult ány flămănzît, áisj (28.) ……………………….., átit, dă în száráje má n-ány 

putut máj mult zburá. Áisj ány rămász, ány mănkát, ny-ány îngrăsát. Nisj putyeré n-áveny sză 

zburăny, nisj vojé (29.) ……………………………. . Sj-ány putut ny-ány ádunát uná, s-ány 

ákărát uná. Gorj ány făkut, kákum áloturilye. Ány învăcát dă lá jéj sî noj repé. Dîn krákurj sî 

dîn pájé (30.) …………………………., sză ávény în sjé sză săgyény, păkînd o vinyi járná 

máré. 

 
 

 
A  dá kînd nyé ureny 

B  sză mirzsjény d-áisj 

C ny-ány făkut  

D  ny-ány făkut kulyibj 

E  zburány pă lok káld 
F  ro mult ány mănkát 

G ká păszărilye kusztăny 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  0. (25.) (26.) (27.) (28.) (29.) (30.) 

C       

(25.) (26.) (27.) (28.) (29.) (30.) Max. Elért 
      6  
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  pontszám 
maximális elért 

I. Olvasott szöveg értése 

I. feladat 7   
II. feladat 8   
III. feladat 9   
IV. feladat 6   

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 vizsgázó 
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 szöveg-
ben, amelyekre a feladat rákérdez! 

• Ahol a feladat megoldásához táblázat készült, a vizsgázó kizárólag a táblázatba írja be meg-
oldását! 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 vá-
lasza a szövegre támaszkodjon és tömör legyen, de terjedjen ki minden kért információra! 

• 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 azo-
nosítható módosítás fogadható el az értékeléskor! 

• A vizsgázó megválaszthatja a feladatok megoldásának sorrendjét. 

• A feladatok megoldásához segédeszköz nem használható. 
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középszint 
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középszint 
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Név:  ...........................................................  osztály:......  

 
I. Punyé lyé pă vorbilyestye pă lok, hungyé sză cînyé! Uná c-ány árătát! 
 

 
Lu toc ji-jrá drág dă tîrg. Kînd mirzsjeny uvig ku kárurj nyé dusjeny (0). Mulcînsj 

d-într-o kumpányé. Vujvodu mirzsje-nnentyé, ……………………… (1.). K-o zuă máj repé 

ázsunzsjeny în tîrg. ……………………… (2.), unyirj numá ásá dă szub noru-l máré. 

……………………… (3.), sjinyé putye, d-áje nu-nkipe sjinyigogyi lá fugádo. 

Cîgányi lîngă kár sză kulká, cîgánsjilor sî kupijilor ……………………… (4.), pă kár lyé 

făsje lok. ……………………… (5.), sză nu lyé furé sjinyivá trosjilye, májrilye, păntr-asztá 

cîgányi dă naptyé lyé păze.  

……………………… (6.), , mirzsje toc pă lok, dă hungyé putye sză vîndă. Băjási toc 

lîngă unápált s-ápuká lok. ……………………… (7.), káré pă dungă-s áflá lok, kă pă jél îl la 

máj înti dă vestyé, dă lá jél……………………… (8.). 
 

 

(A) Trăbujé sză je számá; (B) Kînd vinye dăszprizuá; (C) uvig ku kárurj nyé dusjeny; 

(D) pă kár lyé făsje lok; (E) Toc vinye-n tîrg; (F) Álá-jrá hăl máj igyes; (G) lá jél ăszrá 

pipárasilye; (H) Unyirj lá fugádo săgyeny; (I) kumpărá aminyi máj binyé 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

  
0 (1.) (2.) (3.) (4.) (5.) (6.) (7.) (8.) 

C         

(1.) (2.) (3.) (4.) (5.) (6.) (7.) (8.) Max. Elért 
        8  
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Név:  ...........................................................  osztály:......  

 
II. Bágă lyé vorbilye pă lok! Vorbé sjé-sz îndărăt, punyé lyé, kum trébé în széveg, sză 

fijé întrég. Unu (0) c-árătăny! 
 
 
 
 
 

 

(0) dă 
(9.) szfătijestyé 
(10.) ăj 
 
(11.) merzsjé 
 
(12.) styijé 
(13.) însjárkă 
 
(14.) plásjé 
 
 
 
(15.) ăj 
 
 
(16.) szfătijestyé 
 
 
 
(17.) ályárgă 

 
(0) O dát drágu-l Domn on hentes. Dá jél nu-jrá înszurát, kă inká nu s-

aflát áfelă cîgánkă, káré trij zîlyé-n káp styijé (9.) __________ .Jél 
uvig însjét (10.) __________, uvig tăsje, n-áve vojé ku zîlyilye nisj 
o vorbă sză zîkă. 
Dá boltá mágá átunsj (11.) __________ ,binyé, kînd sjinyivá áré vojé 
sztă szfătászkă ku aminy, káré tună-nlontru. 
N-ápo kumvá (12.) __________, kă jestyé-n szát áfelă fátă. Sz-o-
mbrăkát hentesu, o mérsz lá je (13.) __________. Frumosz ăjrá, 
hentesu bălar ăjrá, ásăzá máj mult d-o szută dă kilávé. 
Repé (14.) __________, sz-or sî kununát.  
Odátă sză áflă ku jél băjásu, káré kînvá umblá lá jéj sză lukré. Dábe l-
o kunuszkut pă hentesu, ásá sz-o szlăbit.  
- Á sjé, hentesu mnyo! Ánume tu jésty álá? Dá sj-áj păcît, d-ásá szláb 
(15.) __________?  
- Háj, kă c-oj părî! 
N-ápo j-o szpusz hentesu, kă n-áré nisj zuă, nisj naptyé, kă cîgánká-j 
tot (16.) __________, tot bălmăzestyé. Nisj dă naptye nu-j sztă gurá. 
Nu sză patyé kulká dă je, d-áje-j ásá szláb.  
- Nejtyem, hentesu mnyo, c-oj ázsutá jo, numá sză vij mînyi ku 
cîgánká-c p-áisj, sî sză săgyéc p-áisj zsjosz hungyivá. Jo p-áisj oj 
ályirgá. Sză mă-ntréb, hungy (17.) __________, bényé? 

 

 

 

 
 
 

 
 
 
 
 

  

(9.) (10.) (11.) (12.) (13.) (14.) (15.) (16.) (17.) Max. Elért 
         9  
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Név:  ...........................................................  osztály:......  

 
III. Sjé poc szkri pă loku-l gol în szévegusztá? Tîrijé alá, káré vorbă-j bună!  

Unu (0) c- árătăny. 
 

Frig ăjrá. Járnă-jrá. Într-áje nyé gătány, sjé (0) áveny, sjé áflány. În flyencé. N-áveny cipilyisj 
átunsj. Ubelyé nyé lyigány (18.) __________. Fălosj ăszrány, kînd unyirj putyeny hugyunyi, 
átunsj repé nyé sî kulkány. Nyé bătye, kum nyé putye, ásá nyé mîná pă noj. În Komárom         
(19.) __________ săgyeny. Lyemnyé-szrá pă tyityije kăsîlor. Ákulo ăszrá sî ungurj, sî lăkătárj, 
mulcînsj, multyé felurj dă aminy. Nu (20.) __________ ány foszt áisj. Sî d-áisj ny-or mănát. 
Mirzsjeny sî dă zuá, sî (21.) __________. Unyirj (22.) __________ ocără kazsă uszkátă dă pită, 
o sjévá ált. Lany szusz sî mănkány. Sî ápă ákulo bijeny, hungyé áflány. Sî dîn urmá dă kár 
bijeny. 
În barakurilyestye nyé dăgye zámă, dá áje áfelă-jrá, ká lăturá. Odátă arékic zîsje, k-în mázăré, 
sjé ny-or fért, (23.) __________ ăjrá. Nu styu. 
Tyár kupiji putye sză rămîjé în barakurilyestye. Cîgányi sî cîgánsjilye lukrá. Mulcînsj făsje 
pimică dă szub pămînt. În Gălántá-szrány, kînd or vinyit urosî. Jéj ny-or lăszát, sză vinyiny 
ákásză. Pă kályé ny-ány sjirut mănkáré dă lá jéj. Ny-or dát, kă milă ji-jrá dă noj.  
Păstyi (24.) __________ ány ázsunsz ákásză. Ku gézesu ány vinyit dîn Ercsi pîn în Sárbogárd. 
D-ákulo ny-ány pusz pă gézăs, káré vásj dusje. Ku vásji ány vinyit pîn în Kélesd. Áisj săgye 
frátyi szo lu masi. D-áisj ány kirilit (25.) __________ nu dăpártyé dă lá Szedres, în Acsádi 
vélgy. Átunsj 8-9 családurj kusztá numá pă lokusztá. Na véz, ásá ny-ány minikidit dîn mînyilye 
nyemcilor. 
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Név:  ...........................................................  osztály:......  

 
 

(0) A) ávény B) áve C) áveny D) áré 

(18.) A) pă pisjaré B) în pisjaré C) pă fisjor D) pă pisáré 

(19.) A) lá barakurj B) barakurilye C) dă barakurj D) în barakurj 

(20.) A) multă dobă B) mult dobă C) dobé multyé D) multă dobá 

(21.) A) naptyé B) dă naptye  C) lá naptyé D) în naptyé 

(22.) A) áflă B) áflá C) áflány D) o áflá 

(23.) A) kárnye dă kîny B) kárnyé dă kînyé C) kárnyá kînyé D) kárnyé pă kînyé 

(24.) A) trij szăptămînă B) szăptămînyilye C) trij szăptămîná D) trij szăptămîny 

(25.) A) în kumpánye B) într-o kumpányé C) lá kumpăny D) în kumpányá 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

0 (18.) (19.) (20.) (21.) (22.) (23.) (24.) (25.) 

C         

(18.) (19.) (20.) (21.) (22.) (23.) (24.) (25.) Max. Elért 

        8  
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Név:  ...........................................................  osztály:......  

  
 
 
 
 
 

  pontszám 
maximális elért 

II. Nyelvhelyesség 
I. feladat 8   
II. feladat 9   
III. feladat 8   

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 2111 
  III. Hallott szöveg értése 

EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA 

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

BEÁS NYELV 
 

KÖZÉPSZINTŰ 
ÍRÁSBELI VIZSGA 

minden vizsgázó számára 

2022. május 20. 8:00 

III. Hallott szöveg értése 

Időtartam: 30 perc 

Pótlapok száma 
Tisztázati  
Piszkozati  
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Beás nyelv 
középszint 

2111 írásbeli vizsga, III. összetevő 2 / 8 2022. május 20. 

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

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 pipárasé, 
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! 
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középszint 

2111 írásbeli vizsga, III. összetevő 3 / 8 2022. május 20. 

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

 
I. Feladatu-l dă elsé 

Áku vic áhuzî, sjé áve on kupilás lá băjás, kînd năstye. 
Dákă-j gyirépt mondatu szkrijé zsjosz în táblázat „GY”, dákă nu-j gyirépt, szkrijé „N”!,  

 
C-árătăny, kum ány gîngyit: 

 
(0) Kînvá kînd năstye on kupilás uvig áve polyă. 
 ______________________________________________________________________  
 
(1.) În vánkos îl lyigá pă kupilu-l mik. 

(2.) Rangyinyé punye dă szub kupij– estye ăszrá kîrpilye. 

(3.) Pát mik n-áve átunsj kupiji, în trakă lyé băgá. 

(4.) Dă naptye kînd sză szkulá, tátă szo o miská ocără pă trakă. 

(5.) Kupiji méj máj bényé sză kulká în polyă. 

(6.) Băjási kînvá repé cînye butyizálă. 

(7.) Áku má nu fásjé ásá repé butyizálá, ká dă mult.  

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

  

(1.) (2.) (3.) (4.) (5.) (6.) (7.) Max. Elért 
       7  

(0) (1.) (2.) (3.) (4.) (5.) (6.) (7.) 

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

 
II. Feladatu-l dă dauălye 

Áku vic áhuzî, kum umblány noj ku gézăsu. 
Áje c-o fi lukru, kit sză dáj váloszurj, pă sjé întribăny. 

 
C-árătăny, kum ány gîngyit: 

 
(0) Kityé áj dă zîlyé ám umblát ku gézăsu? 

Kînvá nauă áj dă zîlyé ám umblát ku gézăsu. 
 
 

(8.) Hungyé mirzsjem într-o szăptămînă odátă? 

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

(9.) Máj ku sjé ás fi putut sză mă duk în Budapest? 

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

(10.) Sj-ár fi foszt ku noj făr dă gézăs kînvá? 

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

(11.) Sjé dăpártyé-j álomásu dă szát, hungy ám kriszkut? 

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

(12.) Hungyé învăcá szurorilye melyé? 

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

(13.) Ku sjé umblá în iskulă szurorilye-m? 

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

(14.) Kînd lyé szkulá mámá dă gyiminyácă pă szurorilye-m? 

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

(15.) Kînd îngyicá plaje, kum mirzsje lá álomás? 

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

(16.) Sjinyé mirzsje ku jelyé lá álomás? 

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

(8.) (9.) (10.) (11.) (12.) (13.) (14.) (15.) (16.) Max. Elért 

         9  
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ÎNTARSJÉ! 
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középszint 
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Név:  ...........................................................  osztály:......  

 
III. Feladatu-l dă trijilye 

Dîn szévegusztá vij styi, dă sjé nu umblă máj mult kupiji-j dă băjás în iskulă? 
Szfărsestyé mondaturilye! Káré gîngyésty, kă-j gyirépt, tîrîjé alá! 
 
C-árătăny, kum ány gîngyit: 
 

(0) Tot uvig d-áje szfătijestyé, 
 

A) kă băjási n-or szuktulit mult sză umblyé-n iskulă. 

B) kă pă băjási nu lyé lásză în iskulă. 
 

 
(17.)  Băjási toc áré dă gînd, 

 A) kit kupiji lor repé sză lukré. 
 B) máj bényé sză kustyé. 

 
(18.)  Bătîrnyi d-întri băjás 

 A) mulcînsj nisj numilye nu-s putye szkri zsjosz. 
 B) mult umblá în iskulă. 

 
(19.)  Kupiji héj dă ungurj 

 A) pă pămînt lukrá dăpă iskulă. 
 B) nu mirzsje sz-ázsutyé lu părinc, kă-n iskulă umblá. 

 
(20.) Fetyilye nu umblá în iskulă, kă 

 A) ákásză lyé păze, lyé grizsje pă héj máj misj frác. 
 B) mágá ro táré áve dă gînd. 

 
(21.) Mumă szá fetyilor 

 A) în szát umblá sză lukré. 
 B) ákásză-szrá ku kupiji-j misj. 

 
(22.) Fetyilye trăbuje   

 A) sză sză-nvecé dămănkát sză fákă. 
 B) Bényé sî mult sză-nvecé în iskulă. 

  



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

 
(23.) Kînd fisjori mirzsje lá jéj sză-nsjersjé 

 A) fetyilye styije kutotu sză fákă ákásză. 
 B) fetyilye kărpe sî făsje dămănkát. 

 
(24.) Iskulá nu-j însjinstyé, kă 

 A) mult plătyestyé pă utuzálă. 
 B) kă uvig jestyé pă sjé sză dukă bány în iskulă. 

 
(25.)  Părinci nu styijé sj-o fi dîn kupiji lor 

 A) dákă or áve diplomă. 
 B) dákă n-or áve érettségi. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

(17.) (18.) (19.) (20.) (21.) (22.) (23.) (24.) (25.) Max. Elért 
         9  
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középszint 

2111 írásbeli vizsga, III. összetevő 8 / 8 2022. 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 2111 
  IV. Íráskészség 

EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA 

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

BEÁS NYELV 
 

KÖZÉPSZINTŰ 
ÍRÁSBELI VIZSGA 

minden vizsgázó számára 

2022. május 20. 8:00 

IV. Íráskészség 

Időtartam: 60 perc 

Pótlapok száma 
Tisztázati  
Piszkozati  
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Beás nyelv 
középszint 

2111 írásbeli vizsga, IV. összetevő 2 / 8 2022. május 20. 

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

Fontos tudnivalók 
 
 
• Ügyeljen a megadott szószámra! 

Amennyiben a létrehozott szöveg jelentősen eltér (rövidebb, hosszabb) a megadott 
szószám-intervallumtól, az pontlevonással jár. 

• A vizsgázó először figyelmesen olvassa el az adott feladat utasítását, irányító szempontjait, 
és csak azután lásson a feladat megoldásához! 

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

kozat is csak beás nyelven készülhet. A tisztázat leírása után a piszkozatot egyértelműen és 

teljes terjedelmében át kell húzni. Az értékelés kizárólag a tisztázat alapján történik. Ha a 

vizsgázó nem írt piszkozatot, akkor természetesen az tekintendő tisztázatnak, amit leírt. 

• A feladat kidolgozásakor a vizsgázó törekedjen a megadott kommunikációs cél elérésére, 

és érintsen minden irányító szempontot! Ügyeljen a minimális terjedelem elérésére, 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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I. Szkrijé on válasz pă kártyijásztá, dá sză nu fijé nisj máj pucîn, nisj máj mult, dăkit 

80-100 dă vorbé! Feladatusztá trébé sză-l fásj! 
 
 
Drág dă Urtáká me! 
Szîmbătă o fi on fesztivál dă mănkărj într-on szát mik, hungy má sî tu áj foszt ku minyé. M-or 
tyimát sză mă duk sză férb sî jo sjé ám dă gînd. Háj ku minyé, dujins máj ku vojé máré ány 
ferbé, dá nu? 
Áj putye sză vij vinyirj, ány kumpărá nsjé nyé trébé, sî szîmbătă dă gyiminyácă dă lá minyé 
ány purnyi. 
C-ástyépt váloszu:  
 

Urtáká-c: Liná 
 
 
Bágă számá szemponturilye, sjé zsjosz c-ány dát! 
 
 

• Gîngyestyé tyé sjé ár trăbuji sză firbény, sjé repé sză gátă sî bun ăj. 
• Dákă nu lukrij, átunsj în zuásztá putyény hugyunyi întri aminy buny, sî bényé sî ny-ány 

szîmcî 
• Nyeményurj máré kápătă, káré nyirijestyé: patyé utuzi într-on firdo - sî tu áj áve lá áfel 

vojé, ásá gîngyészk. 
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II. Szkrijé o szkrijitură káré nu patyé sză fijé nisj máj pucîn, nisj máj mult, dăkit 

100-120 dă vorbé! Feladatusztá trébé sză-l fásj!  
 
Pă internet áj umărát, kă kárurilye, káré ku árom sî nu ku benzin merzsjé, nu trăbujé sză 
plátyászkă, dák ăsztă într-on parkolo, sî nu fásjé fum, nisj im. Áj dă gînd sză-c ástyimbj káru, 
dá nu styij inká sjé fel kár sză-c kumpirj.  
Întrábă lyé pă aminyi, káré-c umără szkrijiturá, jéj sjé gîngyestyé dă ásztá, sî întrábă lyé jéj sjé 
fel kár s-ár kumpărá în loku to: kár ku árom, o ku benzin. 
 
 
 
Bágă számá szemponturilye, sjé zsjosz c-ány dát! 
 
 

• Káru-l ku árom inkák u mult máj szkump ăj, dăkit káru-l ku benzin. 
• Păntru káru-l dă árom nu numá dă parkulálă nu trébé sză plătyésty, dá nisj „súlyadó” nu 

sjeré inká?  
• Inká máj mult dă dauă szutyé dă km nu poc merzsjé ku káru-l dă árom 
• Benzinu tot máj szkump ăj, dá pîn áku nyimik báj n-áj ávut k-on kár ku benzin. 
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