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1. A következő szöveg több román szót tartalmaz. Írd át úgy a szöveget, hogy a
román szavakat a magyar megfelőjükkel helyettesíted!
A márfával leküldték a faktúrát, de a kontabil nem tette rá a stampillát. Menj be a
szekretáriára, ha jön a kontroll és verifikáljátok le a borderót. A direktornak mondjátok
meg, hogy a likidáré ott az asztalon. A mercseolog írjon egy csérérét, írja rá a buletin
számát is.
áruval, számlát, könyvelő, pecsétet, titkárságra, ellenőrzés/ellenőr, ellenőrizzétek
le, igazgatónak, felszámolás/felszámolási papír v. irat, beszerző, kérvényt,
személyazonossági igazolvány/személyi igazolvány (de nem a személyi szám!!!!, mert az
más)
szavanként 0,25

12 x 0,25 x = 3 pont

2. Az alábbi szavakkal alkoss mondatokat! Egyetlen mondaton belül több szó is
megjelenhet, vagy minden szót külön mondatba írhatsz. A lényeg, hogy mindenik szó
bekerüljön egy olyan mondatba, amelyik megmutatja: ismered a szó értelmét.
lélektelen – 1. közömbös, lelkiismeretken, érzéketlen; 2. gépies
lelketlen – szívtelen, embertelen, kegyetlen
egyelőre – jelenleg még
egyenlőre – egyenlő darabokra
pallos – hosszú kard
pallós – l. palló mint deszkahíd
szurok – fényes, fekete anyag
szúrok – szúr E/1
mondatonként 0,25

8 x 0,25 = 2 pont

3. Javítsd ki a szólások hibáit! A hibátlan szólást teljes egészében írd le!
Nem enged a 21-ből.
Egy helyben tapodatózunk.
Beérik a feje lágya.
Vaj van a füle mögött.
Lándzsát tör ellene.
Pálcát tör mellette.

Nem enged a 48-ból.
Egy helyen tapogatózunk.
Benő a feje lágya.
Vaj van a fején.
Lándzsát tör mellette.
Pálcát tör felette.

Egy cipőben lovagolnak.
Két szék között ugrál.
Hegyet-havat összehord.
Átérzi az idők szagát.
szólásonként 0,25

Egy cipőben járnak.
Két szék között a pad alatt.
Hetet-havat összehord.
Átérzi az idők szavát.

10 x 0,25 = 2,5 pont

4. Melyik szó vagy szóalak jelentheti mindkettőt? Pl. tintafoltok – hapsi = pacák
erődítmény – ácsorog = vár
bozontos fej – nagy edények = üstök
bírósági ügyem – valaminek a széle = perem
jóravaló – testrész = derék
dél-európai nép – forog = görög
belső szerv – belélegez = szív
épületelem – eszik = fal
testrész – forr = fő
helyiség – hirtelen megjelenik = terem
juh hangot ad ki – török tisztséget = béget
szavanként 0,25
10 x 0,25 = 2,5 pont
ÖSSZESEN: 10 pont

