
 

Magyar nyelvi ismeretek mérése moldvai csángó falvakban 

Hanganyagok II. részhez: 

IIA 

HU: Hallgasd meg a felvételeket és a megfelelő szöveg számát írd be a neki megfelelő képen található 

négyzetbe! A hangfelvétel egy példával kezdődik (azt P betűvel jelöltük a képen). Csak 5 képet kell 

felhasználnod, illetve van egy példa (P), két képen üresen kell hagynod a szám részére fenntartott mezőt.  

RO: Ascultați textele înregistrate și introduceți numărul textului audiat în pătrățelul corespunzător, aflat pe 

imagine. Înregistrarea vocală începe cu un exemplu (imaginea marcată cu P). Veți folosiți doar 5 imagini 

plus exemplul (P), două pătrățele rămân necompletate.  

 

P 

Sziasztok, én Norbi vagyok. Kicsit mesélek nektek magamról és a barátaimról. Én nagyon szeretem a zenét. 

Mindig zenét hallgatok, ha van egy kis szabad időm. A klasszikus zene a kedvencem. Otthon szoktam 

gyakorolni, van egy digitális zongorám, amit nagyszüleimtől kaptam, amikor betöltöttem a tizenkét évet.  

Egy 

Az én nevem Anikó. Minden reggel busszal megyek iskolába. Jön értünk az iskolabusz, mert távol lakunk az 

iskolától. A fényképen is jól látszik, hogy mindig sok gyermek van, néhányan fel is állnak. A sofőr bácsi 

gyakran ránk szól, hogy üljünk le, mert megüthetjük magunkat. A buszon sokat kacagunk, énekelünk, 

szeretek sulibusszal utazni. Kár, hogy hamarosan vége lesz a mindennapi közös utazásainknak, a reggeli 

nevetéseknek, itt a nyári vakáció. 

Kettő 

Levente vagyok, nagyon szeretek kirándulni. Szinte minden szombaton megyünk valamerre. Általában 

gyalog szoktunk kisétálni valamelyik közeli dombra vagy hegyre. De előfordul az is, hogy autóval utazunk és 

egy olyan várost látogatunk meg, ahol még soha nem voltunk. Az én hobbim a fényképezés és a 

messzelátók, távcsövek. Mindig viszem magammal a születésnapomra kapott messzelátómat. Van egy 

lánytestvérem is, ő nem szeret sokat gyalogolni, a képen mégis mosolyog a fotó kedvéért.  

Három 

Édesanyám az interneten látott egy képet és felsóhajtott: 

-Június 19-én soha nem volt ilyen üres ez a hely. Látszik, hogy idén meghosszabbították az iskolai évet, nem 

indult még be a nyári szezon. Hiába, ha nincs vakáció, amíg még a gyerekek iskolába járnak, minden más.  

Erre aztán édesapám hosszú beszédet mondott, arról, hogy mekkora kár érte idén a szórakozóhelyek 

tulajdonosait, nincs bevételük, sokan elveszítik a munkahelyüket.  
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Gondoltam, kihasználom az alkalmat és beleszóltam a beszélgetésükbe, mondván, hogy mi igazán 

elmehetnénk, én csak csúszkálnék, apu meg beállhatna a gomba alá, hogy a lezúduló víz megmasszírozza a 

hátát. A testvérem is besegített, fagylaltokról kezdett álmodozni.  

Persze mindjárt mondták is: -Réka, nem lesz ma strandolás, nyugodjatok le, meg kell tanulni az évzáróra a 

verseket. De megígérték, hogy jövő szombaton mi leszünk az elsők, akik kiterítik a törölközőt a napozó 

ágyakra.  

Négy 

Elegem van már abból, hogy mi negyedikesek mindig veszítünk a harmadikosokkal szemben. Nagyon 

remélem, hogy az idei sportnapon végre fordul a kocka és győzni tudunk. Megkértük a tornatanárunkat, 

hogy segítsen nekünk, tartsunk délutánonként edzéseket. El is kezdtük, hetente kétszer találkozunk a 

pályán. De még a legjobb edző sem tehet semmit, ha a csapat tagjai folyton veszekednek. Tegnap is egymást 

hibáztatták a csatár meg a hátvéd, pedig ez csak egy barátságos mérkőzés volt. Az edző látva a nagy 

civakodást elküldte az egész csapatot még tíz kört futni. 

-Ha nem tanultok meg csapatban játszani, soha se lesztek bajnokok – magyarázta közben, majd megtoldotta 

húsz fekvőtámasszal is az adagunkat.  

Ezek után már jobban ment a foci, a fiúk nem morogtak annyit mint előtte.  

Ma nem volt edzésünk, de azért kimentünk a pályára, mert szép volt az idő. Otthon felejtettem a stoplis 

cipőmet, így aztán egész végig csúszkáltam, kacagtak is eleget rajtam a barátaim.   

 

Öt 

Sziasztok! Elmesélem nektek, hogy mit kellett végighallgatnom tegnap este otthon, aztán lássuk, 

kitaláljátok-e, hogy mi történt velem?... 

-Na, ide figyelj Ilka, még a tankönyvetekben is benne van, olvasom: „A sisak fontosságáról még az olyan 

hatalmas szuperhősök is meg vannak győződve, mint akik a Bosszúállók csapatát alkotják, hiszen Vasember, 

Thor és még Amerika kapitány is visel sisakot. A sisak belseje szivacsokkal van kipárnázva így minden gyerek 

fejére illeszkedik kényelmesen. A sisak rögzítéséről egy csattos pántrendszer gondoskodik, így könnyű fel 

és levenni. A kényelmes szellőzése a sisakon kialakított nagyméretű szellőzőknek köszönhető.” Neked sem 

ártana, ha indulás előtt felvennéd a saját szuperhősös fejvédődet.  

Gondolom, már kitaláltátok, hogy miért oktattak így ki a tegnap engem. A baj az, hogy a könyökömön nincs 

bőr, nagyon fáj a térdem és édesanyám szerint a kerék nyoma is látszik a combomon.  

Meg kellett ígérjem, hogy legközelebb nem felejtem el a védőfelszerelést viselni.  
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IIB 
HU: Rövid beszélgetéseket fogsz hallani. Döntsd el, hol folyik a beszélgetés! A helyes megoldást 
jelöld egy X-el a megfelelő négyzetben! A hangfelvétel egy példával kezdődik. 
Először olvasd el figyelmesen a megoldási lehetőségeket! Mindig várd meg a hangfelvétel végét, 

ne siesd el az X beírását! 

RO: Veți auzi conversații scurte. Decideți locul desfășurării conversației. Marcați soluția corectă cu 
X în caseta corespunzătoare. Înregistrarea vocală începe cu un exemplu. Citiți întâi soluțiile cu 
atenție! Înainte de a marca cu X varianta corectă, așteaptați sfârșitul textului înregistrat.  
 

Példa/Exemplu: 

A konyhában 

Az osztályteremben 

Az erdőben 

- Itt van a kakaós tej, már nem forró, megihatod. 

- Köszönöm anya! Van még csoki? 

- Van, de lefekvés előtt nem ehetsz csokit! 

- Nagy kár, mert a csokit nagyon szeretem!  

 

1.  

A hálószobában 

A vonaton 

A mezőn 

-Anya, nem találom a pizsamámat! 

-Ott kell legyen az ágyadon! 

-Jól elbújt, sehol sincs! 

-De igen, itt van, te tetted a párnád alá ma reggel. 
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2.  

Egy ruhásszekrény előtt 

A kamrában 

Egy játszótéren 

-Jánoska, mit keresel?  

-Tegnap még láttam itt egy csokit, nem tudod, hová tűnt? 

-Ott kell legyen a polcon a liszt mellett. 

-Ott nincs. 

-Akkor valószínűleg megette édesapád. 

-Megvan! Itt volt a cukor mellett. Te kérsz belőle? 

 

3.  

A nappaliban 

Egy gyalogátjárón 

A padláson 

-Miért mentél oda fel? Ott nincs csoki! 

-Láttam egy madarat ide repülni. Meg akarom keresni! 

-Ha megtaláltad szólj, kíváncsi vagyok én is! Én is hallottam valamit a tegnap, az is lehet, hogy fészket rakott 

nálunk. 

-Meg is van, anya! Gyere gyorsan! Itt a fészek a cserepek alatt, a kémény mellett. 

-Jövök, hozom a fényképező gépet is. Milyen madár? 

-Szerintem veréb.  

-Igen, valóban az. 

 

4.  

Az asztalon 

A kapuban 

A templomban 

-Siessünk anya, mert azt mondta Pisti, hogy ma ő is ott lesz a templomban.  
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-Mikor találkoztál vele? 

-Tegnapelőtt a suliban.  

-Azt hiszem otthon felejtettem a zsebkendőket. Előkészítettem az asztalra, kérlek, fuss vissza és hozd el. 

-Papírzsebkendőre gondolsz?  

-Igen, kék színű csomagolása van. 

-Ok, már hozom is, de kérlek, itt várjál meg, nem szeretek egyedül menni a misére. 

-Jó. Addig két szót váltok keresztanyáddal, úgy látom éppen most jön. 

-Kérdezd meg tőle, hozott magával csokit? 

 

5.  

Egy tóparton 

Egy halpiacon 

Egy bákói édességboltban 

-Apa, szerinted a halak szeretik a csokit? Vettem egy nagy táblával, jutna nekik is.  

-Nem tudom, soha nem voltam se hal, se csoki vagy csali árusító.  

-Akkor kipróbálom, amúgy se fogtam semmit már órák óta. 

-Adsz nekem is belőle? De kérlek, előtte ne akaszd fel a horogra! 

-Ok, ok, de csak két kockát, a többi már megy is a vízbe. 

-Közben meggyújtom a tüzet, mert éjszakára lehűlést mondanak.   

-Azt hiszem az volna a jó, ha a túlsó partra húznánk fel a sátrunkat, mert az úton közlekedő autók túl 

hangosak lesznek.  

 


