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Lovári cigány  

Hallásértés-feladatsor 

 
 

A vizsgázó kódja:     

                                      

A vizsgahely neve:………………………………………………… 

A vizsgahely címe:………………………………………………… 

 

 

A feladat megoldási ideje: ~ 15 perc 

                

Elérthető maximális pontszám: 20 pont 
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I. Hallásértés 

1. feladat 

 

Tisztelt Vizsgázó! 

 

Hallgassa meg figyelmesen a felvételt, és a szöveg tartalmának megfelelően, a minta alapján 

válaszoljon röviden a kérdésekre! A válasz felesleges információt nem tartalmazhat! 

• CSAK 10 HELYES VÁLASZ VAN. 

• A szürkével jelölt rész a minta. 

• A szöveget kétszer hallgathatja meg. 

• Már az első meghallgatáskor próbálkozzon a megoldással, és a második meghallgatáskor 

fejezze be vagy helyesbítse a megoldást! 

 

Először olvassa el figyelmesen a kérdéseket! (A rendelkezésére álló idő egy perc.) 

…………………………. 

 

Kérdések: 

 

 

 

 

 

0. Hol dolgozik? a gyárban 

1. Hol van a gyár?  

2. Munka után otthon mit csinál?  

3. Hová jár tanulni?  

4. Hol sportol?  

5. Hétvégén mi a program?  

6. Mit nézett meg szombaton?  

7. Mit csináltak a nézők?  

8. Mennyibe kerül a mozijegy?  

9. Kitől kapott pénzt?  

10. Kik játszanak a filmekben?  
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A2 Hallásértés 2. feladat 

 

Tisztelt vizsgázó! 

 

Hallgassa meg figyelmesen a felvételt, és húzza alá az igaz állításokat! 

A válasz felesleges információt nem tartalmazhat! 

- Csak 10 helyes megoldás van! 

- A szürkével jelölt rész a minta. 

- A szöveget kétszer hallgathatja meg. 

- Már az első meghallgatáskor próbálkozzon a megoldással, és a második 

meghallgatáskor egészítse ki vagy helyesbítse a megoldását! 

 

Először olvassa el figyelmesen a kérdéseket! (A rendelkezésére álló idő egy perc.) 

 

 

0. Hogy hívják az interjú alany? 

A: Lakatos Mónika 

B: Lakatos Béla 

C: Lakatos Ernő 

 

1. Milyen származású a szerepelő: 

A: Magyar 

B. Román 

C: Ukrán 

2. Hány van a pályán? 

A: 20 éve 

B: 18 éve 

C: 10 éve 

 

3. Mit gondoltak róla az emberek? 

A: ő az első énekesnő 

B: nagyon szép 

C: Jó hangja van 

 

4. Hogy lett énekesnő az interjó alanya? 

A: benevezték egy versenyre 

B: énekkaros volt 

C: kórustag volt 

 

5. Hol keresett először munkát? 

A: egy moziban 

B: egy korházban 

C: egy színházban 
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6. Hol lehetett először látni? 

A: a főtéren 

B: a tévében 

C: a rádióban 

7. Mi volt a verseny címe? 

A: Mit tudsz? 

B: Ki vagy? 

C: Ki? Mit? Tud? 

 

8. Külföldön, hogy nevezik ezeket a műsorokat? 

A: Csillagok 

B: X faktor 

C: Celebek 

 

9. A kategóriájukban milyen helyezést értek el? 

A: elsők lettek/nyertek 

B: másodikak  

C: utolsók 

 

10. Kivel zenél együtt? 

A: a lányával 

B: a férjével 

C: a húgával 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


