
Alapszintű nyelvi vizsga

I. Nyelvismereti feladat(10)

Olvasd el a szöveget! Néhány szót be kell helyettesíteni a szövegbe. Válaszd ki azt a szót, amelyik  
a leginkább oda illő a felsorolt lehetőségek közül (A-M)! 
A táblázatba is, és a szövegbe is írd be azt a betűt, amelyik a helyes szót jelöli! 
 Két szó nem illik sehová. Egy mondatot (0) már megoldottunk.

E (0)…...I.........shib deshmilliova romenga daki shib (1)…......... Kado (2)............ 
kathar deshupanzhto centuro trajol (3)............. Europa. Pala but xape le rom akanak 
resline-tar kaj kodi stancija, hoj te rakhen (4)......... lasho drom, hoj te zhanen kethane 
te (5)...............ande Europa. Martel Cotiade phenel pa e romanyi (6)...............:
„ (7)............. dyeloj, hoj kaj sake manusha resel-tar e informacija pa e romanyi shib, 
hoj e shib rakhel lako than mashkar (8)..........shiba. (9)............zurales patyav ande 
shibaki zor. Patyav kodo, hoj e romanyi shib sigo opre barol, thaj chi xasaren la 
amare (10)................, haj amare shavenge shave.” 

A: ande
B: nipo
C: shib
D: shave
E: si
F: manush
G: trajon
H: le
I: romanyi
J: me
K: o
L: tumen
M: lasho
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II. Szövegértés (10)  

„Sar avilom le romengo phral?”

Te kamav paramicha te phenav muri anglunyi butyi le romenca, pa dur trubuj 
te kezdij muro pecipe. Me pe Buda rakhadyilom, zurales dulmut, inke Ferenc 
Józsefeski vrama. 
Mure  terne  bersha  ando  Somogy  timpo  perdom,  vaj  sar atunchi  bushle: 
Somogyesko Them. Sako milaje  po Csertővo,  kaj  le  Csertőveski  dyiz somas. 
Festetics Imre haj leski  familija beshle kathe, von grófura, bare raja sas. La 
familijako sheruno Tasziló sas, voj po Keszthely trajilas. Po phuro grofo aba chi 
seroj man, ke inke zurales cino somas, de kodo zhanav, hoj leski gazhi jekhe 
poshtasheski  shej  sas.  Angla  kodo,  kaj  o  grofo  gelas,  inke  vi  ande  cirkusi 
butyardas. E phuri grofkinya kamlas te trajol. La grofkinya sas duj shavore, 
jekh shavo, Kristóf, haj jekh shej, voj sas Rose. Le jivendeske shon kaj amende 
perde, ando amaro kher, pe Buda. Amala samas. Ande kadi vrama Rose ande 
mashkarutnyi shkola pirdas pe Peshta, kade kaj amende trubulas te beshel. Pa 
muro  chalado  :  mure  dadesko  dad  anda  Bécs  avlas  po  Ungro  Them,  ando 
jekhmijja  thaj  ijjashela  thaj  shtarvardesh thaj  ijj ato  bersh.  Tela  but  vrama 
ungricko manush avlas. Muro papu phendas, hoj voj Rocksteinesko raj sas.  Le 
duj chaladura kade avile kethane.

1. Mikor született a történet elbeszélője?(2)

2. Miről volt híres Csertő?(1)

3. Honnan származott a grófnő?(2)

4. A grófnő lánya hol élt, és miért élt ott?(3)

5. Mikor jött Magyarországra Rockstein ura?(2)
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III.„Igaz- hamis”(5)  

Olvasd el a szöveget,, majd írd az állítások után, hogy igaz vagy hamis az a mondat, a történetben 
olvasottak alapján!

„Ande dulmutani vrama”

Amare dad vurdonenca phirde. Le rom ande cerhi trajile. Le cerhi marde, kaj sas baro 
vesh.  Anglunovar  rodine  than,  kaj  shaj  opre  te  maren  e  cerhi.  Ande  cerhi  jag 
phabolas, vi milaje, vi jivende. Le romnya kiravdine xamasko: mas, zumi, xumer. 
Von  gele  andre  ande  gav,  haj  kothe  drabaren,  paruven.  Le  rom  grastenca 
foglalkozisardine,  von  gelinetar  ando  grastengo  foro,  kothe bikindine,  paruvdine, 
kindine. Bare dyes sas len: o Krechuno, e Patradyi, o Nyevo Bersh haj e Rusaj. Pel 
bare dyes le  rom gilyeble,  paramicha phende,  haj  but  vorbisarde  pala  dulmutani 
vrama. Shukares uradine pen opre ande tradicionalne gada. Kiravde khanyaki zumi, 
pharrade xumeresa, pala kodi pherde shax, bokolyi. Anda baluno mas, anda gurvano 
mas,  anda  bakreski  mas  kerde  perkelto  gilchasa.  Kana  o  xaben  gata  kerdyilas, 
anglunovar le mursh xale, pala kodi le shavora, legmajpalunes le romnya. Po cerhako 
mashkar sas jekh bari  piri,  sakon kothar shaj line xamasko. Pala xaben pile mol, 
retyija. Kana pen, jekh- duj pitya shoren tele pe phuv, le mulengo serojipe. Le phuren, 
haj le mulen si baro patyivipe. Kana le cine opre baron, le shave haj le sheja zhan-tar 
kherestar. Le sheja romende zhan, le shave romnyan len. Nyevi familija keren. Si 
kade,  hoj  o shavo  ande peski  familija  anel  la  sha,  kon kothe ashel  lende.  Kana 
rakhadyolas jekh shavoro, sakon losshan le cinoreske. Zhikaj shov kurko ingren la 
cina mamake xamasko, pimasko, haj zhutin lake, te na kerel butyi! Pala shov kurko 
sas o bolipe. Kana le cinen bolen, den lenge romano anav. Kado anav pala kodi ingrel 
pesa, zhikaj trajol. Kana mulas varikon, le nyamuri kethane aviline, haj bari pomana 
kerdine. Ratyine-tar zhikaj detehara opre si, phabol e jag, haj pasha e jag vorbin, 
gilyaben, xan, pen. Ande kadi vrama pa o mulo phenen so kerdas zhikaj trajilas. Kadi 
pomana pala shov kurko pale si, haj ando sako bersh inkren. Akanak aba le rom na 
ande cerhi  trajon.  Si  len  kher,  haj  le  shavora  phiren ande shkola  te  sityon.  But 
shkolaime rom si aba.

1. A cigányok sátraiban tűz égett télen.

2. Először a gyerekek ettek, aztán a férfiak, majd a nők.

3. Evés után a borból és a pálinkából 1-2 cseppet a földre cseppentettek a halottak emlékére.

4. A halotti tort a templomban tartották.

5. Még ma is vannak olyan cigányok, akik sátrakban élnek. 
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IV. Levélírás(25)

Írj levelet barátodnak/barátn ődnek, aki a fővárosban lakik! (60-80 szó legyen a leveledben)
Leveledben írj arról, hogy:
• szeretnéd meghívni őt a téli szünidőre
• szeretnéd, ha nálad, vidéken együtt töltenétek a szünidőt
•  milyen programokat szerveznél neki!


