
 

 

 

 

 

A2 Mintafeladat                                    

MEGOLDÁSOK 

I. A2 Közvetítés 

Ünnep 

Csak néhány hét, és itt az ünnep, amit a kicsik már nagyon várnak.  Egy szép ünnep, a Húsvét 

jön. Ezekben a napokban nem dolgozunk, Karácsony után ez a legnagyobb és a legszebb ünnep 

az évben. De nem csak a fiúk várják a Húsvétot, mindenki készül ezekre a napokra, az idősek 

és a fiatalok is. Húsvéti napokon senki nem dolgozik, a boltok sincsenek nyitva.  Már 

hetekkel előbb készülnek az emberek a Húsvétra. A nők kalácsokat sütnek, tojásokat festenek. 

Húsvét előtt van egy hét, amit „nagy hétnek” hívnak. Aki templomba jár és hisz Istenben, az 

jól tudja, hogy mit kell csinálni, milyen munkát szabad végezni, és milyet nem szabad csinálni. 

Húsvétkor a fiúk mennek a lányokhoz és vízzel locsolják meg őket.  A lányok adnak a fiúknak 

piros tojásokat és kalácsot.  
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A2 Olvasásértés II./2. feladat 

 

 

0. Mit kérdez Luja Totojtól? Hogy vagy? 

1. Milyen idő van? esik az eső 

2. Hová megy Totoj? a húgához 

3. Melyik városban dolgozik Totoj testvére? Budapesten 

4. Hol dolgozik Totoj húga? öregekotthonában 

5. Mi Totoj húgának a foglalkozása? ápolónő 

6. Hány éves a testvérének a kislánya? négyéves 

7. Van Luja bátyjának felesége? nincs 

8. Ismeri Totoj Luja testvérét? nem 

9. Mi Luja bátyjának a foglalkozása? asztalos 

10. Milyen jármű tulajdonosa Luja bátyja? egy motorja van 
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III. Íráskészség A2 

1. Levél  

Muro Drago Amal! 

 

Tyo lil lom, soske zurales loshajlom. Tu phendan, hoj tu kames te aves mande, ba tu chi 

zhanes, hoj me kaj beshav. Anda kodo akanak iskirij tuke.  

Ma beshav andej Tiszabercel, andel Esze Tamás vulyica tela 5 numero. Tiszabercel jekh 

cino gav si muro kher si pasha posta. Tiszabercel kathar Nyíregyhaza 30 km si. Ando kher trajol 

muro chalado: muri dej, muro dad, muri pheny thaj muro phral thaj me. 

Me kamos, te tu avesas savatone. Savatone lashi vrama avla, anda kado me gindij, hoj 

kethane kerasa jekh grill party ande amari bar. 

Zhukarav tut! 

 

Tyiri amalica: e Gizi 

 

Andej Tiszabercel, 2017.11.11. 

 

2. Email  

(Ön torokgyulladást kapott, ezért nem tud a cigány barátjával moziba menni.) 

 

Drago Anna! 

 

Anda kado iskirij tuke, ke me zurales nasvali sim. Kade me chi zhanav te zhav ando mozivo 

tusa. Aba trin dyesa chi hatyarav man mishto. O sastyari kodo phendas mange, hoj muro 

girtyano lolo-j. O doktori phendas, hoj me te hidinij ando pato duj – trin dyesa. 

Me chi zhav chi po univerziteto, maj numa lujine. 

Me sunuj, hoj ame chi zhanas te zhas. Me gindij, hoj maj zhasa parashtujne ratyine ando 

mozivo.  

So phenes? Iskirisar mange palpale! Azhukarav tyo emailo! 

 

Tyiri amalica: e Nóra 

 


