
MEGOLDÁSOK (Szövegértési tesztek az Origó alapfokú szóbeli nyelvvizsgák „Hallott szövegértés II.” feladataihoz)

1
Társalgás, szituációk, képleírások és hallás utáni szövegértés franciául – Lexika Kiadó, 2012

Megoldás az 1. szövegértési feladathoz:

0. kötelező hivatali ügyintézés Új útlevélkérelem esetén szükséges.

1. illetékbélyeg Az útlevélkérelemhez illetékbélyeget is csatolni kell. 2 pont

2. családi és utónév Személyazonosság igazolására vonatkozó adat, amit 
meg kell adni az adatlapon.

2 pont

3. határellenőrzés Határellenőrzéskor ellenőrzik a 
személyazonosságot.

2 pont

4. statisztikai cél Bizonyos kérdések statisztikai céllal szerepelnek az 
űrlapon.

2 pont

5. úti célok Az úti célnak megfelelő útlevelet ad ki a hivatal. 2 pont

Megoldás a 2. szövegértési feladathoz:

0. az országok többsége Az országok többségében májusban ünneplik az 
anyák napját.

1. ókori Görögország Az anyák napja ünneplésének első nyomai. 2 pont

2. az 1955-ös törvény Ez nyilvánította ünnepnappá az anyák napján és 
határozta meg időpontját Franciaországban.

2 pont

3. pünkösd Franciaországban az anyák napját május utolsó 
vasárnapja helyett június első vasárnapján tartják 
meg, ha egy napra esik pünkösddel.

2 pont

4. tésztanyaklánc A gyerekek gyakran ezt készítik az oviban anyák 
napjára.

2 pont

5. gyöngyvirág Az apuka és a gyerekek egy csokor gyöngyvirágot 
ajándékoznak az anyukának.

2 pont

Megoldás a 3. szövegértési feladathoz:

0. kedvesség, nagylelkűség Ma a kedvesség, a nagylelkűség, a tolerancia a 
barátság alapja.

1. erkölcsi kapcsolat Az ókorban ez a volt a barátság alapja. 2 pont

2. azonos értékeket vall Az ókorban barátnak neveztek két azonos értéket 
valló férfit.

2 pont

3. szakítás A párkacsolatok nem tartósak, ezt bizonyítják a 
szakítások és a válások.

2 pont

4. örökké tartó szerelem Nem létezik sírig tartó szerelem. 2 pont

5. pénzzel megszerezni A barátságot nem lehet pénzért megvenni, pedig 
a mai világban majdnem minden megszerezhető 
pénzért (épp ez teszi értékessé a barátságot).

2 pont

Megoldás a 4. szövegértési feladathoz:

0. sétálgatni a körúton Ezt tették a párizsiak este 8 óra körül.

1. gyertyagyújtás Amikor Balzac inasa éjfélkor meggyújtotta a 
gyertyákat, az író felkelt és munkához látott.

2 pont

2. kávészünet Balzac hajnalban, 4 óra tájt kávét főzött, mert kávé 
nélkül nem tudott dolgozni.

2 pont

3. odamegy az ablakhoz Balzac reggeli után odament az ablakhoz és nézte 
Párizst az ablakon át.

2 pont

4. kijavít Balzac délelőttönként kijavította, amit éjjel írt. 2 pont

5. elhajítja a tollát Az író délután öt óra felé fejezte be az írást. 2 pont
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Megoldás az 5. szövegértési feladathoz:

0. többfunkcióssá válik A modern lakásokban nemcsak egy dologra 
használunk egy-egy helyiséget.

1. átalakul A konyha alakult át a leginkább. 2 pont

2. energiatakarékos A modern konyha fel van szerelve mindenféle 
modern, ergonomikus, energiatakarékos és 
praktikus géppel, eszközzel.

2 pont

3. hűtőszekrény Ma a lakások 90 %-ában (szinte 100 %-ában) van 
hűtő.

2 pont

4. esztétikus A konyhának szépnek kell lennie, mert meg kell 
tudnunk mutatni a látogatóknak.

2 pont

5. válság Az emberek a válság ellenére is sokat költenek a 
konyhájukra.

2 pont

Megoldás a 6. szövegértési feladathoz:

0. Alpok A fondü az Alpokban helyi specialitás.

1. ementáli A fondühöz (50 %-ban) ementáli sajtot használnak. 2 pont

2. hosszú nyelű villa A fondüt hosszú nyelű villára felszúrt 
kenyérdarabkákkal kimártogatva eszik.

2 pont

3. spirituszégő Az asztalon spirituszégő fölé teszik a fondüs edényt, 
ezzel tartják melegen az olvadt sajtot.

2 pont

4. tél Főleg télen készítik ezt az ételt. 2 pont

5. fehérbor Fehérborral szokták fogyasztani. 2 pont

Megoldás a 7. szövegértési feladathoz:

0. kisvendéglő Adeline egy népszerű párizsi kisvendéglő 
tulajdonosa és szakácsa.

1. dokumentumfilm Egy dokumentumfilm adta neki az ötletet, hogy 
beiratkozzon a szakácsiskolába.

2 pont

2. némettanár Először némettanár akart lenni, el is végezte a 
szakot, de aztán csak a főzés érdekelte. 

2 pont

3. Hongkong Hongkongi útja során döntötte el, hogy éttermet 
nyit.

2 pont

4. cégvezető Aki éttermet nyit, annak üzlethez is értenie kell, 
nem elég, ha főzni tud.

2 pont

5. éjfél Adeline minden nap éjfélig dolgozik, mert eddig tart 
nyitva az étterme.

2 pont

Megoldás a 8. szövegértési feladathoz:

0. saxofon Pierre 13 éves korában kezdett saxofonozni.

1. hangszerjavító műhely Gyakran meglátogatta a műhelyében azt a 
hangszerjavítót, akivel megismerkedett.

2 pont

2. zeneelmélet Pierre az egyetemen zeneelméletet tanult. 2 pont

3. fúvós hangszerek technikusa Technikusi képzésbe kezdett, de ezt nem fejezte be. 2 pont

4. saxofongyártás Az a cég, ahol most dolgozik, piacvezető a 
hangszergyártás terén.

2 pont

5. biztos és kreatív Pierre-nek biztos munkahelye és kreatív munkája 
van.

2 pont
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Megoldás a 9. szövegértési feladathoz:

0. vásárlásra ösztönző eszközök A kedvezményes kuponok ezek közé tartoznak.

1. gyógyszerész Gyógyszerész volt az az üzletember, aki először 
használt kuponokat.

2 pont

2. járókelők A járókelők az utcán kaptak kupont és azt 
beválthatták egy pohár Coca Colára.

2 pont

3. beváltani a pénztárban Egy amerikai élelmiszerbolt is adott ki az áru-
cikkeire kupont, amit a pénztárnál kellett beváltani.

2 pont

4. újságból kivágni Az 1930-as években már újságokból kivágható 
kuponokkal ösztönözték a vásárlást.

2 pont

5. kuponokat kinyomtatni Vannak olyan honlapok, amelyeken kuponokat lehet 
kinyomtatni és jó boltot lehet csinálni.

2 pont

Megoldás a 10. szövegértési feladathoz:

0. növekszik Az asztmás gyerekek számaránya évről évre 
növekszik.

1. elég korán Nem diagnosztizálják elég korán a betegséget. 2 pont

2. sípoló hang Amikor az asztmások lélegzetet vesznek, jellegzetes 
sípoló hangot lehet hallani.

2 pont

3. éjszaka Az asztmás köhögés bizonyos napszakokban, pl. 
éjszaka jelentkezik.

2 pont

4. utazás Környezeti körülmények, pl. utazás is kiváltja az 
asztmarohamot.

2 pont

5. magától meggyógyul Nem szabad azt hinni, hogy majd magától 
meggyógyul (gyógyszeres kezelésre van szükség, 
mert maradandó károsodást okoz a légutakban).

2 pont

Megoldás a 11. szövegértési feladathoz:

0. Észak-Amerika A sízés szerelmesei zömmel Észak-Amerikában 
élnek (Európát és Japánt leszámítva).

1. versenyszabályok A síversenyek szabályait két osztrák síző dolgozta ki. 2 pont

2. az első téli Olimpia 1924-ben volt, de a sí nem szerepelt a sportágak 
között.

2 pont

3. skandináv országok Szerintük csak a sífutás az igazi sízés (ezért nem 
akarták, hogy az alpesi sí bekerüljön az olimpiai 
sportágak közé).

2 pont

4. 100 km/h Ez egy lesikló maximális sebessége. 2 pont

5. a leghosszabb lesiklópályák Ausztriában és Svájcban találhatók. 2 pont

Megoldás a 12. szövegértési feladathoz:

0. társadalmi hierarchia Az öltözködéssel kifejezzük a társadalmi 
hierarchiában betöltött helyünket.

1. komolyság Az üzleti életben a komolyság benyomását kell 
kelteni az öltözködési stíluson keresztül is.

2 pont

2. elegáns Az üzleti életben és a vezető beosztásokban elegáns 
öltönyt és kosztümöt hordanak.

2 pont

3. farmer inggel Azok, akik sosem találkoznak ügyfelekkel, 
kényelmes ruhákat, pl. farmert hordhatnak inggel.

2 pont

4. kreativitás A művészi körökben a kreativitásnak azonnal – már 
az első benyomásnál - meg kell nyilvánulnia.

2 pont

5. komolyan vesz Csak akkor vesznek valakit komolyan, ha betartja a 
szakmájára jellemző öltözködési szabályokat.

2 pont



MEGOLDÁSOK (Szövegértési tesztek az Origó alapfokú szóbeli nyelvvizsgák „Hallott szövegértés II.” feladataihoz)

4
Társalgás, szituációk, képleírások és hallás utáni szövegértés franciául – Lexika Kiadó, 2012

Megoldás a 13. szövegértési feladathoz:

0. korán kelők A korán kelők már 9 óra 35-re beérhetnek Brüsszelbe 
az új szolgáltatásnak köszönhetően.

1. TGV Az ICE a TGV (nagy sebességű vasút) német változata. 2 pont

2. útvonal Ez a járat két különböző útvonalon közlekedik. 2 pont

3. menetidő Az egyik vonalon három óra tizenöt, a másik útvonalon 
egy óra ötven perc a menetidő.

2 pont

4. bőrülés Az első osztályon bőrülések vannak a nagyobb 
kényelem érdekében.

2 pont

5. a Deutsche Bahn honlapja Erre a honlapra látogasson el, akinek további 
információkra van szüksége a szolgáltatással 
kapcsolatban.

2 pont

Megoldás a 14. szövegértési feladathoz:

0. harmadik hely A Roissy repülőtér Európában a harmadik helyet 
foglalja el ügyfélforgalom szempontjából.

1. légitársaság 40 légitársaságnak vannak közvetlen járatai a Roissy 
repülőtérre.

2 pont

2. RER B3 Párizs központjából az RER B3-as közvetlen 
metrójárattal lehet eljutni a repülőtérre.

2 pont

3. parkolóhely Parkolója óriási, mert 17.000 parkolóhelyes. 2 pont

4. több tízezer A Roissy-n dolgozók száma több tízezer fő. 2 pont

5. orvosi szolgálat A repülőtér orvosi szolgálata látja el az orvosi el látás ra 
szoruló utasokat (10 orvossal és 15 ápoló nővel).

2 pont

Megoldás a 15. szövegértési feladathoz:

0. Molière-darab Céline egy Molière-darabot fog megnézni.

1. elkísér Ha egyetlen barátja sem ér rá, hogy elkísérje, Céline 
egyedül is elmegy moziba vagy színházba.

2 pont

2. külváros Céline Párizs egyik külvárosában lakik. 2 pont

3. telefonhívás Céline telefonon foglalja le a jegyeket, mert 
előfordulhat, hogy sokan lesznek.

2 pont

4. hétköznap Hétköznap, munka után fog elmenni a jegyekért. 2 pont

5. kávéház Céline és barátnője az előadás után megbeszélhetik a 
darabot, miközben megisznak valamit egy kávéházban 
a környéken.

2 pont

Megoldás a 16. szövegértési feladathoz:

0. impresszionista festmények A párizsi Orsay múzeumban lévő impresszionista 
festménykiállítást nem szabad elmulasztani.

1. autómúzeum Franciaországban összesen kb. húsz autómúzeum van 
(pl. Mulhouse-ban és le Mans-ban).

2 pont

2. kedd Vigyázni kell, mert kedden a múzeumok általában 
zárva vannak.

2 pont

3. kellemetlen meglepetés éri Kellemetlen meglepetés érheti a látogatókat, mivel a 
múzeumok dél és kettő között gyakran zárva tartanak.

2 pont

4. közvetlenül otthonról A nyitva tartásról közvetlenül otthonról is lehet 
felvilágosítást kapni a múzeumok honlapjának 
köszönhetően.

2 pont

5. turisztikai hivatal A helyi nevezetességekről, látnivalókról, programokról 
felvilágosítást adnak a turisztikai hivatalok.

2 pont
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Megoldás a 17. szövegértési feladathoz:

0. kedvelni Az első csoportba tartozó blogozók arról írnak, amit 
kedvelnek.

1. érzések A második csoportba tartozók érzéseikről, gondolataikról 
írnak blogjukban.

2 pont

2. kommentek A blogozók fórumokon kommenteket írhatnak különböző 
dolgokról.

2 pont

3. idióta A negyedik csoportba tartozók vicces és akár idióta 
fényképeket is feltöltenek.

2 pont

4. laikusok A vicces blogokon gyakran olyan nyelvezettel írják a 
kommenteket, amit a laikusok nem is értenek.

2 pont

5. közvélemény-kutatás Közvélemény-kutatást készítettek arról, miért töltenek 
fel és írnak mindenfélét a blogozók. (E szerint azért, hogy 
megtudják, tetszettek-e másoknak az élményeik, és ha 
igen, hány embernek.)

2 pont

Megoldás a 18. szövegértési feladathoz:

0. katonai hálózat Az internet őse egy katonai célú hálózat volt (amit a 
Pentagon fejlesztett ki).

1. jelenlegi forma Az internet 1986-ban nyerte el mai formáját. 2 pont

2. belépés A belépés először nehézkes (komplikált) volt, majd to-
vábbi fejlesztéseknek köszönhetően egyre könnyebbé vált.

2 pont

3. egyetemisták A nagyközönség körében először az egyetemisták és a 
nagyvállalatok dolgozói kezdték használni az internetet.

2 pont

4. elérhető ár Akkor terjedt el igazán, amikor a számítógépes eszközök 
elérhető áron lettek megvásárolhatóak.

2 pont

5. nem létezik Akinek nincs internetes honlapja, az olyan, mintha nem is 
létezne.

2 pont

Megoldás a 19. szövegértési feladathoz:

0. francia nyelvű A TV5Monde a legnagyobb francia nyelvű 
televíziócsatorna a világon.

1. híradás A tévécsatorna műsorszerkezetének középpontjában a 
híradás áll.

2 pont

2. saját produkciók Saját produkcióit és partnerei adásait sugározza. 2 pont

3. időeltolódás Műsorainak sugárzásakor figyelembe veszi az 
időeltolódást a Föld időzónái között.

2 pont

4. műhold 18 műholdon keresztül sugározza adásait világszerte. 2 pont

5. partnercsatornák 10 francia nyelvű partnercsatornával működik együtt. 2 pont

Megoldás a 20. szövegértési feladathoz:

0. agglomeráció Párizs nemcsak a városnak, hanem az egész 
agglomerációnak a neve is.

1. „intra-muros” (= falakon belül) A várost ezzel a jelzővel különböztetik meg az 
agglomerációtól.

2 pont

2. világtörténelem Párizsnak minden utcája és műemléke mesél a 
világtörténelem valamelyik eseményéről.

2 pont

3. vásárolgatás A turisták egy része azért látogat ide, hogy vásárolgasson a 
párizsi üzletekben.

2 pont

4. leglátogatottabb A párizsi nevezetességek a világon a leglátogatottabb 
nevezetességek közé tartoznak.

2 pont

5. elhelyezkedik Mivel ez a régió Franciaország gazdasági központja, 
sokan azért jönnek ide, hogy munkát találjanak, azaz 
elhelyezkedjenek.

2 pont


