
 

Nemzeti Közszolgálati Egyetem 
Nyelvvizsgaközpont 
 
 
 

a két hallgatási feladatra elérhető maximális pontszám: 15 

ARMA NYELVVIZSGARENDSZER 
 

NÉMET NYELV 
ALAPFOK 

MINTAFELADAT 

 

GÉPI HANG ÉRTÉSE 

 

I. FELADAT Elérhető pontszám: 5 pont 

 
A hanganyag írott változata: 

 

ARMA nyelvvizsga, ALAPFOK, 1. feladat. 

Hallgassa meg kétszer a következő idegen nyelvű szöveget és válaszoljon magyar nyelven, a 

feladatlapon található kérdésekre. 

Kérjük, hogy a következő 15 másodpercben olvassa el a feladatlapon található kérdéseket. 

 
(15 másodperc szünet) 
 

1. hallgatás 

 

An deutschen Schulen fängt der Tag früh an. Der baden-württembergische Ministerpräsident will jetzt 

den Unterrichtsbeginn verschieben.  

Auch Politiker sind Eltern. Auch ihre Kinder müssen spätestens um 8 Uhr in der Schulklasse sitzen, 

manche - vor allem in den neuen Bundesländern - sogar noch früher, in der "nullten Stunde" um 7 

oder 7.30 Uhr. Um acht Uhr morgens sind sie aber so leistungsfähig wie um Mitternacht: Der 

Biorhythmus der Kinder passt nicht zum frühen Schulbeginn – meinen Lernpsychologen und 

Mediziner. 

Der CDU-Politiker will die Schule später beginnen lassen. So können Eltern und Kinder mehr Zeit 

miteinander verbringen - etwa bei einem gemeinsamen Frühstück. 

 

 

Ez az első hallgatás vége. Most Önnek fél perc áll rendelkezésére a kérdések 

megválaszolására. 

 

(30 másodperc szünet) 



 

2. hallgatás 

 

An deutschen Schulen fängt der Tag früh an. Der baden-württembergische Ministerpräsident will jetzt 

den Unterrichtsbeginn verschieben.  

Auch Politiker sind Eltern. Auch ihre Kinder müssen spätestens um 8 Uhr in der Schulklasse sitzen, 

manche - vor allem in den neuen Bundesländern - sogar noch früher, in der "nullten Stunde" um 7 

oder 7.30 Uhr. Um acht Uhr morgens sind sie aber so leistungsfähig wie um Mitternacht: Der 

Biorhythmus der Kinder passt nicht zum frühen Schulbeginn – meinen Lernpsychologen und 

Mediziner. 

Der CDU-Politiker will die Schule später beginnen lassen. So können Eltern und Kinder mehr Zeit 

miteinander verbringen - etwa bei einem gemeinsamen Frühstück. 

 

Ez a második hallgatás vége. Mostantól Önnek további fél perc áll rendelkezésére a kérdések 

megválaszolására. 

 
(30 másodperc szünet) 
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Válaszoljon magyar nyelven az alábbi kérdésekre. 

 

 

1. Mit szeretne a baden-württembergi miniszterelnök (CDU)? (2 pont) 

 

 

2. Legkésőbb hány órakor kezdődik a tanítás a német iskolákban? (1 pont) 

 

 

3. Mit tudunk meg a gyerekek bioritmusáról?  (2 pont) 
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MINTAMEGOLDÁS 

 

1. Mit szeretne a baden-württembergi miniszterelnök (CDU)? (2 pont) 

 Azt, hogy reggelente később kezdődjön a tanítás (2). 

 

2. Mikor kezdődik legkésőbb a tanítás a német iskolákban? (1 pont) 

 Nyolckor (1). 

 

3. Mit tudunk meg a gyerekek bioritmusáról? (2 pont) 

 Nem illeszkedik a korai iskolakezdéshez (2). 


