
Általános tudnivalók a feladatokhoz
Ez a füzet idegen nyelvi feladatokat tartalmaz. A feladatsor két részből áll. Az I. rész
ben csak a füzetben kell dolgoznod. A II. részben hangfelvételeket fogsz hallani, és 
mindegyik után meg kell oldanod egy feladatot a füzetben. Minden feladat egy pél
dával kezdődik, amit szürkével jelöltünk. 
Az I. rész végét Állj! tábla jelöli. Ha ehhez érkezel, ne lapozz tovább, amíg arra fel 
nem szólítanak! Amikor a II. részen dolgozol, az I. részhez már ne lapozz vissza ak
kor sem, ha esetleg nem végeztél minden feladattal a megadott idő alatt!
A feladatok egyik típusa rövid részfeladatokból áll. Mindegyiknél 3 válaszlehetőség 
(A, B vagy C) közül kell kiválasztanod az egyetlen helyes megoldást.
A feladatok másik típusánál rövid szövegekhez kell szövegeket vagy képeket tár
sítanod. Mindegyikhez csak egyet. Ezeknél a feladatoknál mindig van olyan válasz
lehetőség, amit nem kell felhasználnod.
Mindegyik feladat után egy táblázatot találsz. Bárhova írhatsz, miközben gondol
kodsz a feladatokon, de végül a megoldásokat ezekbe a táblázatokba kell beírnod 
úgy, hogy minden cellába egy betű kerüljön. Ha a helyes válaszban nem vagy biztos, 
akkor az általad legjobbnak gondolt választ írd be!
Figyelmesen olvasd el a feladatok utasításait! Tollal dolgozz, és ügyelj a külalakra! 
Ha javítani szeretnéd a válaszodat, akkor húzd át, és írd mellé a jó választ!
Jó munkát kívánunk!
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I. rész :: Olvasott szöveg értése I. rész :: Olvasott szöveg értése

I. RÉSz 
OlvaSOTT SzövEG ÉRTÉSE

1. feladat 
Melyik képről van szó?

Olvasd el a szövegeket, és döntsd el, hogy melyik képről szólnak! A helyes megoldás 
betűjelét írd be a feladat után található táblázatba! Először nézd meg a példát!

B CA

Példa   In die Schule nehme ich mir normalerweise zwei Brote und einen Apfel mit.

1   Zu Hause trage ich am liebsten eine alte Hose und ein T-Shirt.

B CA

B CA

2   In meinem Zimmer habe ich ein Bett und ein Bücherregal. Unter dem Fenster steht ein Schreibtisch.
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B CA

3   Bei uns ist es heute grau und es regnet. Das ist wirklich nicht schön.

4   Ich mag Musik. Ich spiele seit 3 Jahren Klavier und ich liebe es einfach.

B CA

B CA

5   Zu meinem Geburtstag lade ich meine Schulfreunde ein. Wir machen zusammen eine tolle Party.

A helyes válasz betűjelét írd be a táblázatba!

Példa 1 2 3 4 5

A
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2. feladat 
Kérdés – felelet

David Guetta, a híres DJ, interjút adott. Olvasd el David válaszait, és keresd meg a válaszokhoz 
tartozó kérdéseket! A helyes megoldás betűjelét írd be a feladat után található táblázatba! 
Csak 5 kérdést kell felhasználnod. Először olvasd el a példát!

Példa
Die richtigen Croissants und Baguettes. Ich liebe sie. Leider schmecken sie mir nur in Paris 
richtig gut.

1
Ja, ich spiele sehr gern Musik für meine Fans. Manchmal aber, wenn ich krank bin, ist es ein 
bisschen schwierig vor dem Publikum zu stehen. Dann möchte ich lieber zu Hause im Bett 
bleiben.

2
Das ist schwer. Ich mag beides. Deswegen mache ich auch im Winter und auch im Sommer 
Urlaub. 

3
Am Anfang hatten meine Eltern ein bisschen Angst. Jetzt aber sind sie glücklich, denn ich 
bin erfolgreich und verdiene als Musiker viel Geld.

4
Ich war 14 Jahre alt, als ich meinen ersten Job in einer Disko bekommen habe. Seitdem ist 
Musik mein Leben.

5
Nichts. Ich habe alles, was ich brauche. Ich möchte kein superteures Auto und brauche keine 
Luxusjacht.
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A Sie sind Franzose, reisen aber viel um die Welt. Was fehlt Ihnen am meisten?

B Wie lange arbeiten Sie schon als DJ?

C Was denkt Ihre Familie über Ihren Job als DJ?

D Was spielen Sie am liebsten mit Ihren Kindern?

E Was mögen Sie lieber: Skifahren oder Strand?

F Geben Sie gern Konzerte? 

G Was wünschen Sie sich noch?

H Was für Musik mögen Sie?

A helyes válasz betűjelét írd be a táblázatba!

Példa 1 2 3 4 5

A
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3. feladat 
Mit mond a szöveg?

Olvasd el a hannoveri könyvtár tájékoztatóját, és a szöveg alapján döntsd el, hogy melyik 
a helyes válasz! A helyes megoldás betűjelét írd be a feladat után található táblázatba! 
Először olvasd el a példát!

Willkommen 
in der Stadt-Bibliothek
Hannover

Was brauche ich für einen Lese-Ausweis? 
Erwachsene brauchen ihren Personalausweis.
Kinder und Jugendliche bis 18 Jahre müssen einen Zettel ausfüllen.
Die Eltern müssen den Zettel unterschreiben.

Was kostet der Lese-Ausweis?
Erwachsene zahlen 24 Euro.
Jugendliche unter 25 Jahren und Studenten zahlen 12 Euro.
Für Kinder oder Jugendliche bis 20 Jahren ist der Ausweis kostenlos.

Wie kann ich die Bibliothek kennenlernen?
Jeden Dienstag gibt es einen Bibliotheks-Rundgang. Das bedeutet, dass ein Mitarbeiter dir 
die Bibliothek zeigt. Der Rundgang startet immer um 17 Uhr und endet um 18 Uhr. 

Was kann ich in der Bibliothek noch machen? 
Du kannst in der Bibliothek malen, basteln und Geschichten hören.
Deine Eltern können in unserem Café einen Kuchen essen und andere Menschen tre�en.

Was kann ich in der Bibliothek ausleihen?
Du kannst maximal zehn Bücher mit nach Hause nehmen. Außerdem kannst du Filme, CD-s und 
Spiele ausleihen. Du kannst all diese Sachen am Automaten ausleihen und mitnehmen. 
Wichtig: Zeitungen und Zeitschriften kannst du nur in der Bibliothek lesen.

Wie komme ich zur Bibliothek?
Du kannst mit dem Bus oder mit der Straßenbahn zur Bibliothek fahren. Die Haltestelle ist 
direkt vor dem Haus. Hinter der Bibliothek ist auch ein großer Parkplatz. Da können deine Eltern 
das Auto parken.

0  210008  342563

Lese-Ausweis

Name

Nummer
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Példa 
Wer muss seinen Personalausweis zeigen?

A Erwachsene
B Kinder
C Jugendliche

1 Was kostet ein Lese-Ausweis für Kinder?
A 0 Euro
B 12 Euro
C 24 Euro

2 Wann gibt es einen Rundgang in der Bibliothek?
A ab 18 Uhr
B jeden Tag
C am Dienstag

3 Was können Erwachsene in der Bibliothek machen?
A Geschenke basteln
B Kuchen backen
C etwas essen

4 Was kann man NICHT mit nach Hause nehmen?
A Filme
B Spiele
C Zeitungen

5 Wo ist die Bushaltestelle?
A auf dem Parkplatz
B vor der Bibliothek
C hinter dem Haus

A helyes válasz betűjelét írd be a táblázatba!

Példa 1 2 3 4 5

A

Ne kezdj hozzá a következő részhez,
amíg arra fel nem szólítanak!

Állj!
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II. RÉSz 
HallOTT SzövEG ÉRTÉSE

Most a hallott szöveg értése feladatsor következik. Három feladatot kell megoldanod. 
Az egyes feladatokhoz tartozó szövegeket kétszer hallgathatod meg.

1. feladat 
Melyik képről van szó?

Egy kislány mesél a szállodáról, ahol nyaralt. Hallgasd meg a beszámolót, és társítsd a ké
peket az elhangzó szövegekhez! A helyes megoldás betűjelét írd be a feladat után talál ható 
táblázatba! Csak 5 képet kell felhasználnod. A hangfelvétel egy példával kezdődik. 

Először nézd meg jól a képeket! Erre fél perced van.

A helyes válasz betűjelét írd be a táblázatba!

Példa (0) 1 2 3 4 5

A

B CA D

E F G H
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2. feladat 
Hol halljuk?

Rövid beszélgetéseket hallasz. Döntsd el, hol vannak a beszélgetések résztvevői! A helyes 
megoldás betűjelét írd be a feladat után található táblázatba! Minden beszélgetésnél három 
lehetőség közül kell választanod. A hangfelvétel egy példával kezdődik.

Először olvasd el a lehetséges válaszokat! Erre egy perced van.

Példa 
0 A beim Arzt B im Garten C in der Mensa

1 A in der Küche B im Supermarkt C im Auto

2 A im Park B zu Hause C im Fahrradgeschäft

3 A am Strand B in der Schule C im Handygeschäft

4 A im Zug B in der Wohnung C im Kino

5 A bei einem Schulkonzert B im Musikgeschäft C im Badezimmer

A helyes válasz betűjelét írd be a táblázatba!

Példa (0) 1 2 3 4 5

A
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3. feladat 
Miről van szó?

Hangpostafiók üzeneteket hallasz. Hallgasd meg az üzeneteket, és 
döntsd el, melyik a helyes válasz! A helyes megoldást írd be a feladat 
után található táblázatba! Először olvasd el a lehetséges válaszokat! 
Erre egy perced van. A hangfelvétel egy példával kezdődik.

Példa 
0 Tina besucht …

A eine Mitschülerin.
B einen Englischkurs.
C eine neue Schule.

1 Felix darf um … nach Hause.
A 12.15 Uhr
B 13.00 Uhr
C 14.30 Uhr

2 Max soll … kaufen.
A Cola
B Kuchen
C Chips

3 Anna muss ...
A putzen.
B kochen.
C einkaufen.

4 Daniel bekommt eine Einladung …
A zu einem Picknick.
B zu einem Filmabend.
C zum Geburtstag.

5 Lisa möchte … besuchen.
A Oma 
B Mutti
C Freunde

A helyes válasz betűjelét írd be a táblázatba!

Példa (0) 1 2 3 4 5

A

Önnek
új hangüzenete
érkezett
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Szövegek forrásai:
https://forum.maedchen.de/forum/leben/essentrinken/258882wasesstihrinderschule/page2
https://germanisland.podbean.com/e/wastragstdugernnormalrecordedbycarolinaseez/
https://www.helleskoepfchen.de/community/forum/diesunddas/id28612/1/
http://www.kaleidos.de/kommentarenachkategorien/meinzimmer/
https://www.bym.de/forum/meinewelt/488762feierteurengeburtstag.html
https://www.helleskoepfchen.de/community/forum/hobbysfreizeitundreisen/id7673/1/
https://www.zdf.de/kinder/logo/kinderreporteringretatrifftdavidguetta100.html
https://www.hannover.de/LebeninderRegionHannover/Bildung/BibliothekenArchive/StadtbibliothekHannover/DownloadBereich

Illusztrációk forrásai:
https://diningguide.hu/7kifliamierterdemessorbanallni/
https://blissfulhope.files.wordpress.com/2012/02/img_6781.jpg
https://www.sds.com.au/on/demandware.static//Sitesbbgmastercatalog/default/dw5b0ff615/images/hires/BB5585472V111.jpg
https://www.impericon.com/uk/mychemicalromanceteenagermilitarygreengirltshirt.html
https://www.ladylaine.net/media/catalog/product/cache/1/image/1200x1200/9df78eab33525d08d6e5fb8d27136e95/f/a/fam_208_teenies_1__0023..jpg
https://ingatlanhirek.hu/wpcontent/uploads/2018/08/4dologegyetem1800x445.jpg
https://i.pinimg.com/736x/1d/59/54/1d59546d5b785d99ba6784c062e1ad9esmallbedroomsdecordecoratingbedrooms.jpg
https://www.100interiordesign.com/2016/02/smallbedroomdesignsforateenagegirl.html
https://www.videoblocks.com/video/girl78yearssittingnearfountainatsunnydaychildinsunglassessmilingandwavinghandatcamerarssawoaitllr5y6
https://videohive.net/item/ecstaticchildrenenjoyingrainyday/21599147
https://pixabay.com/hu/szem%C3%A9lyemberigyermekl%C3%A1ny1196498/
https://fitlife.tv/singingthebluesmoodboostingbenefitsofsinging_original/mindset/
http://www.freestockphotos.biz/stockphoto/11704
https://www.blickaktuell.de/Berichte/Klavierspielenlernen358018.html
https://www.videoblocks.com/video/familycelebrationoutsideinthebackyardbiggardenpartybirthdaypartyanextendedfamilyposingforthephotoslow
motionsfn_5yrygjezornpj
https://www.adorama.com/alc/0012421/article/Howtophotographabirthdayparty
https://i.ytimg.com/vi/RiI6tPVzxLA/maxresdefault.jpg
http://www.gamba.fm/wp/wpcontent/uploads/2018/08/davidguetta.jpg
https://img.fotocommunity.com/diestadtbibliothekinhannoverb72ef952892f47688856f8a766df4051.jpg?width=1000
https://www.commondreams.org/sites/default/files/styles/cd_large/public/viewsarticle/ar160519834.jpgmaxw650.jpg?itok=zaFtuoV
https://www.freepik.com



ÉRTÉkElÉS

Maximális 
pontszám

Elért 
pontszám

I. Olvasott szöveg értése

1. feladat 5

2. feladat 5

3. feladat 5

Összesen 15

II. Hallott szöveg értése

1. feladat 5

2. feladat 5

3. feladat 5

Összesen 15

Maximális 
pontszám

Elért 
pontszám

I. Olvasott szöveg 
értése

15

II. Hallott szöveg 
értése

15

Összesen 30
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