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Általános tudnivalók a feladatokhoz

Ez a füzet kínai nyelvi feladatokat tartalmaz. A füzetben a feladatok utasításai ma-
gyar nyelven szerepelnek. A feladatsor három részből áll, először a hallott szöveg 
értése, aztán az olvasott szöveg értése, végül az íráskészség feladatokat kell meg-
oldanod.

Az egyes részek végét egy Állj! tábla jelöli. Ha ilyenhez érkezel, ne lapozz tovább, 
amíg a tanár erre fel nem szólít! A korábbi részekhez ne lapozz vissza akkor sem, ha 
esetleg nem végeztél minden feladattal a megadott idő alatt!

Figyelmesen olvasd el a feladatok utasításait! Tollal dolgozz, és ügyelj a külalakra! 
Ha a helyes válaszban nem vagy biztos, akkor az általad legjobbnak gondolt választ 
jelöld meg! Ha egy választ javítani szeretnél, húzd át, majd írd mellé a jó megoldást!

Jó munkát kívánunk!
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1. rész 
Hallott Szöveg ÉRtÉSe

Most a hallott szöveg értése feladatok következnek. Az egyes feladatokhoz tartozó szövege
ket kétszer hallgathatod meg.
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Ne kezdj hozzá a következő részhez, amíg arra fel nem szólítanak!

Állj!
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2. rész 
olvaSott Szöveg ÉRtÉSe
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Ne kezdj hozzá a következő részhez, amíg arra fel nem szólítanak!

Állj!
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3. rész 
íRáSKÉSzSÉg

0 vagy  
1 pont

0 vagy  
1 pont

0 vagy  
1 pont

0 vagy  
1 pont

0 vagy  
1 pont
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Írd a kiejtésnek a megfelelő karakterét a zárójelek közé! Először nézd meg a példát!
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