
 

NKE NYELVVIZSGAKÖZPONT                                                       ALAPFOK 

                                                                                                  GÉPI HANG ÉRTÉSE 

                                                                                                             A VARIÁNS 

 

 

      Feladatok száma. 2 

      Időtartam: kb. 20 perc 

      Elérhető maximális pontszám: 15 pont 

 

I. FELADAT: 

 

A vizsgázó egy 500-600n-es összefüggő, általános, hétköznapi élettel 

kapcsolatos idegen nyelvű szöveget (életrajzi elbeszélés, történet, leírás) 

hallgat meg kétszer magnófelvételről. A hallott idegen nyelvű szöveghez, mely 

minden esetben monológ, három magyar nyelvű kérdés kapcsolódik. A 

vizsgázó feladata az, hogy a mellékelt feladatlapon magyar nyelven 

megválaszolja a kérdéseket. 

Elérhető maximális pontszám: 5 pont. 



A hanganyag írott változata: 

 

NKE Nyelvvizsgaközpont, alapfok 1. feladat. 

Hallgassa meg kétszer a következő idegen nyelvű szöveget, és válaszoljon 

magyar nyelven a feladatlapon található három kérdésre.  

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

három kérdést. 

 

(15 másodperc szünet) 

 

1. hallgatás 

 

Tre cose che non sapete sulla Sandra Bullock 
 

Da anni è una forte sostenitrice della medicina alternativa e ama in particolar modo 

quella antica: nel 2002 ha voluto portare un erborista cinese e un agopuntore sul set 

di un film  per aiutare a mantenere rilassati e tranquilli gli attori. Lei stessa usa 

l’agopuntura per perdere peso. Anni fa usava come antirughe una crema ricca di oli 

naturali. 

La sorella di Sandra, Gesine Bullock-Prado è laureata in Legge, gestisce una 

panetteria. Nel 1998, insieme con Sandra, ha aperto una casa di produzione 

cinematografica. 

Sandra balla il tango e il flamenco, parla il tedesco perché è cresciuta a Fürt, in 

Germania fino a 12 anni. Sua madre, Helga era una cantante lirica tedesca. 

 

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

megválaszolására. 

 

(30 másodperc szünet) 



 

2. hallgatás: 

 

Tre cose che non sapete sulla Sandra Bullock 
 

 
Da anni è una forte sostenitrice della medicina alternativa e ama in particolar modo 

quella antica: nel 2002 ha voluto portare un erborista cinese e un agopuntore sul set 

di un film  per aiutare a mantenere rilassati e tranquilli gli attori. Lei stessa usa 

l’agopuntura per perdere peso. Anni fa usava come antirughe una crema ricca di oli 

naturali. 

La sorella di Sandra, Gesine Bullock-Prado è laureata in Legge, gestisce una 

panetteria. Nel 1998, insieme con Sandra, ha aperto una casa di produzione 

cinematografica. 

Sandra balla il tango e il flamenco, parla il tedesco perché è cresciuta a Fürt, in 

Germania fino a 12 anni. Sua madre, Helga era una cantante lirica tedesca. 

 

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

rendelkezésére, a kérdések megválaszolására. 

 
(30 másodperc szünet) 

 



Nemzeti Közszolgálati Egyetem 
Nyelvvizsgaközpont 
 
a két hallgatási feladatra elérhető maximális pontszám: 15 

OLASZ NYELV 

ALAPFOK 

MINTAFELADAT 

 
 

GÉPI HANG ÉRTÉSE 

 

I. FELADAT Elérhető pontszám: 5 pont 

 
 
Kérdések:  
 
1) Mire használja az akupunktúrát Sandra Bullock? (1 pont) 
 
 
 
 
 
2) Mivel foglalkozik Sandra testvére? (2 pont) 
 
 
 
 
 
3) Mi az oka Sandra német nyelvismeretének? (2 pont) 
 



Nemzeti Közszolgálati Egyetem 
Nyelvvizsgaközpont 
 
a két hallgatási feladatra elérhető maximális pontszám: 15 

OLASZ NYELV 

ALAPFOK 

MINTAFELADAT 

 
 

GÉPI HANG ÉRTÉSE 

 

I. FELADAT Elérhető pontszám: 5 pont 

 
MINTAMEGOLDÁS 

 
 
1) Mire használja az akupunktúrát Sandra Bullock? (1 pont) 
 
 Fogyásra használja (1). 
 
 
2) Mivel foglalkozik Sandra testvére? (2 pont) 
 
 Van egy kenyérboltja (1). Közösen nyitottak egy filmprodukciós irodát (1). 

 
3) Mi az oka Sandra német nyelvismeretének? (2 pont) 

 12 éves koráig Németországban (Fürth-ben) élt (1). Édesanyja német 

 operaénekes volt (1). 


