
KÖZÉPSZINTŰ NYELVI VIZSGA

I. Nyelvismereti feladat(10)

Olvasd el a cigány szokásokról szóló történetet! 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.

            0. Le murshengo diso e mustacaj,  C        zhulyango diso le lunge bala si. 
 Le  mursha,  de  majfeder  le  phure  te  phiren1.________  kolopo,  ando 
kochakalo,  te zhanen, haj  te inkren andre le romane lyakura!  2.  ________ 
vulyica le mursha zhan anglal, le romnya, haj le shavora pala lende, sar ande 
India. Kana vorbisarkeren, le romnya nashtig den andre duma, numa te pushen 
len. Le shavora kothe shaj aven, shaj shunen, kana le bare vorbisarkeren, de 
nichi  von  nashtig  3.________  andre  duma.  Kana  gilyaben,  khelen,  vi  le 
shavora kothe shaj aven le barenca, kethane gilyaben, khelen. Le shavora le 
barenge gilya gilyaben, le 4._________ khelipe khelen pen. 5. _______ kodo si 
kodo,  hoj  le  cine  zurales  mishto  gilyaben,  khelen.  Kade  le  shavora  sigo 
6.________ baron,  bare  manushenge kerdyon.  Le sheja 7.________piraven 
dikhlo, ke o dikhlo numa le romnya piraven. Le romnya angla le mursh chi 
hulaven 8._______, chi len tele o dikhlo, ke kodo nasul dyeloj.  Tela o dikhlo 
trubun te hulaven pen, anglunovar pe chachi rig, apol pe strungo rig. Zurales 
nasul dyeloj, kana jekha 9.________ kade dikhen le mursh, hoj naj pe late 
dikhlo.  Kas si  aba rom, kodi  zhulyi  nashtig  lel-tar 10.________ streinostar 
dikhlo ande podarka. Naj slobodo jekha zhulyake, hoj angla le mursh ande 
kasavi vizitka te avel, sava naj lungi vundyi.

A: ando
B: den
C: le
D: chi
E: anda
F: pe
G: jekhe
H: romnya
I: telal
J: opre
K: barengo
L: angluno
M: pen
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II. Szövegértés (10)  

Olvasd el a történetet a cigány irodalomról, azután válaszolj a kérdésekre magyar nyelven! 
A feladat megoldásához használhatsz szótárt.

„Le romengi literatura”

Kana  pala  le  romengi  kultura  vorbisaras,  butzhene  numa  po  romano  bashajipe 
gindisaren, apol  le romen kuch literatura si.  O Lakatos Menyhért  ando Ungricko 
Them trajindas mashkar amende,  angla  kado cerra  vramasa,  haj  leski  ginadyi,  le 
„Thuvale  kipura”  majbut,  sar  ande tranda thema tele boldine.  Ande le Osztojkán 
Bélaveske poemi bari zor, bare gindura, thaj bare drabarimata si, sar avela amaro 
avindipo. Apol kothe si o Farkas Kálmán, kon amaro angluno zhurnalisto kerdyilas 
ando Ungricko Them, haj hiresho, bravo iskiritori, kon majbut ginadya das amenge. 
O Farkas Oszkár poeto sas, de bares kuch kerdas vi andej proza, sar vi o Szepesi 
József, o Horváth Gyula, o Balogh Gyula, haj e Tandari Éva, but dine le romenga 
literaturake.  Von  aba  nashtig  aven  mashkar  amende,  numa  lengo  duxo  ashilas 
amenca.  Mashkar  kodolende,  kon  vi  adyes  trajon,  haj bari  butyi  keren  anda  le 
romengi kultúra,  anglunes trubul  te vorbinas pala o Rostás-Farkas György, kastar 
andej Ungricko Them pe shtarvardesh bersha perdal le legmajbut romana shibaki, 
historijaki,  literaturaki  ginadyi  xutyildam,  le  intregone  ginadyango  barem 
panzhvardesh percentura lestar avile, haj pe bish bersha perdal zhi- adyes voj del avri 
o „Kethano Drom” zhurnalo.
Le Bari Károlyes aba atunchi pinzhardas kado them, kana deshuefta bershengo sas, 
thaj avri das leski ginadyi:”Opre pe le mulengi musura”- kade bushile la. Bares but 
butya kerdas anda le romengi shib thaj kulturi o Choli Daróczy József, kaske-j kodi 
romana shibaki ginadyi, si zhi-adyes e legmajlashi-j, haj but boldimata kerdas, sonca 
barvardas amen. 
Ando  Ungricko  Them  but  maripe  haj  butyi  keras  vash  le  romengi  shib, 
meshajinsajvas, hoj opre te ashol, thaj te zurajvel kodi. Sam unyizhene, kon sidyaras 
tele te boldas pej romanyi shib le legmajkuch ginadya, haj te barvaras e shib nyeve 
alavenca.  O  Nagy  Gusztáv,  kaske  legmajbari  butyi  kodij,  hoj  tele  boldas  „Le 
manushengi tragedija”. O Vesho- Farkas Zoltán le intregone Suntoskripesko boldari 
si.

1. Hány országban vált ismertté Lakatos Menyhért könyve?(1)

2. Ki volt az első cigány/roma származású újságíró hazánkban?(1)

3. Milyen kulturális tevékenységek fűződnek Rostás-Farkas György nevéhez?(5)

4. Ki fordította le a Bibliát cigány nyelvre?(1)

5. Miért dolgoznak a mai cigány/roma irodalmárok?(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!

„Anda fruktura getosardo turmixo grizhil le trajipeski zor”

Le zelenimata haj le fruktura zurales saste-j. Atunchi naj slobodo but te xal andral, te 
opre tordyol varisosko nasvalipe. Te na sam nasvale, atunchi mishto-j, te sako dyes 
pias jehkvar vaj dujvar  turmixo anda frissno frukto vaj zelenimato. Phenav unyi 
kasave  fruktura  haj  zelenimata,  so  bares  saste-j:  phabaj,  banano,  galbeno  ropaj, 
paradajka.  Anda  frukto  haj  anda zelenimato  getosardo  turmixo  sako  dyes  trubul 
amare trupeske, legmajfeder jivende. Kodol manusha, kon kamenas sastes te trajon, 
kamen haj pen kadal turmixura.

1. Le fruktura saste-j.

2. Dosta-j numa jekhvar po jekh kurko te piel turmixo.

3. Te varisosko nasvalipe si amen, zurales but fruktura trubul te xas sako dyes.

4. Anda galbeno ropaj naj mishto turmixo te keren.

5. Kon sastes kamen te trajon, kamen o turmixo.

IV. Levélírás(25)

Írj levelet a nyelvvizsgaközpontba, és kérj új vizsgaidőpontot!
 (60-80 szót tartalmazzon a levél)

Leveledben írd le:
• milyen időpontot kaptál
• a következő hónapban szeretnél vizsgát tenni
• most kaptál egy új munkát, és nincs szabadnapod
• érdeklődj arról, hogyan lehet halasztást kérni
• köszönd meg a segítséget!


