NYELV: ANGOL
SZINT: B1 ALAPFOK
HALLÁS UTÁNI ÉRTÉS – 1. feladat: globális értés

VIZSGÁZTATÓI PÉLDÁNY!
The Power of Prayer
A young man had been to Wednesday night Bible Study. The Pastor had shared
about listening to God and following the Lord's voice. The young man couldn't help
but wonder, "Does God still speak to people?"
It was about ten o'clock when the young man started driving home. As he drove
down the main street of his town, he had the strangest thought, to stop and buy a
gallon of milk. He shook his head and said out loud, "God, is that you?"
He didn't get a reply and started on toward home. But he couldn’t get rid of the
thought of buying milk and said to himself: "Okay, God, in case that is you, I will buy
the milk." He could always use the milk. He stopped and purchased the gallon of milk
and started off toward home. As he passed Seventh Street, he again felt the urge,
"Turn down that street." At the next intersection, he turned back and headed down
Seventh.
He drove several blocks, when suddenly, he felt like he should stop. He was in a
semi-commercial area of town. The businesses were closed and most of the houses
looked dark like the people were already in bed. Again, he sensed something, "Go and
give the milk to the people in the house across the street." – said a voice. The young
man looked at the house. He hesitated for a while, but finally decided to walk across
the street and ring the bell. He could hear some noise inside.
A man's voice yelled out: "Who is it? What do you want?" A man came out of the
door. He had a strange look on his face and he didn't seem too happy to have some
stranger standing on his doorstep. "What is it?"-he asked. The young man gave him
the gallon of milk, "Here, I brought this to you."
The man took the milk and rushed down a hallway speaking loudly in Spanish.
When he came back, he had tears streaming down his face. The man began speaking
and half-crying, "We were just praying. We had some big bills this month and we ran
out of money. We didn't have any milk for our baby. I was just praying and asking
God to show me how to get some milk."
The young man reached into his wallet and pulled out all the money he had on
him and put it in the man's hand. He knew that God still answers prayers.
Source: http://www.route50.com/religious_stories.htm

NYELV: ANGOL
SZINT: B1 ALAPFOK
HALLÁS UTÁNI ÉRTÉS – 1. feladat: globális értés

VIZSGÁZTATÓI PÉLDÁNY!

MEGOLDÓKULCS
The Power of Prayer
A szöveg meghallgatása után válaszoljon az alábbi kérdésekre magyarul!
1. A fiatalember érzése szerint milyen feladatok teljesítésére kérte őt
Isten?
7 pont
- kérte, hogy vegyen egy gallon tejet (2 pont)
- forduljon be a Hetedik utcába (2 pont)
- menjen oda az egyik házhoz és adja oda a tejet az ott lakó embereknek (3 pont)
2. Kikkel és hogyan tett végül jót a fiatalember?

6 pont

- egy spanyol anyanyelvű családdal (1 pont)
- akiknek nem volt elég pénzük ahhoz, hogy tejet vegyenek a gyereküknek (2 pont)
- és a fiatalember megérkezése előtt arra kérték istent, segítsen nekik tejet szerezni
(3 pont)
3. Milyen üzenete volt a hallott történetnek a fiatalember számára?
2 pont
- A fiatalember választ kapott kételyére, (1 pont)
- Isten valóban beszél hozzák/ (vagy) meghallgatja imáinkat (1 pont)

Maximálisan elérhető pontszám: 15 pont

NYELV: ANGOL
SZINT: B1 ALAPFOK
HALLÁS UTÁNI ÉRTÉS – 1. feladat: globális értés

FELADATLAP
1. feladat
The Power of Prayer
A szöveg meghallgatása után válaszoljon az alábbi kérdésekre magyarul!
1. A fiatalember érzése szerint milyen feladatok teljesítésére kérte őt Isten? 7 pont

2. Kikkel és hogyan tett végül jót a fiatalember?

6 pont

3. Milyen üzenete volt a hallott történetnek a fiatalember számára?

2 pont

Maximálisan elérhető pontszám: 15 pont
Teljesítési minimumon a két hallás utáni értés feladat összesített pontszámainak 40%-a
értendő.
Elért pontszám: 1. javító …… pont

2. javító: ……pont

eredmény: …………. pont

Aláírás : 1. javító: ………………………

2. javító: ………………..

fővizsgáztató: …………………………..

NYELV: ANGOL
SZINT: B1 ALAPFOK
HALLÁS UTÁNI ÉRTÉS – 2. feladat: szelektív értés

VIZSGÁZTATÓI PÉLDÁNY!
Jesus at the Window
There was a little boy visiting his grandparents on their farm. And he was given a
slingshot to play in the woods. He practiced in the woods, but he could never hit the
target. And getting a little discouraged; he started to go back to dinner.
As he was walking back he saw Grandma's pet duck. Just out of impulse, he let the
slingshot fly, hit the duck right in the head, and killed it. He was shocked and
saddened. In a panic, he hid the dead duck in the wood pile, only to see his sister
watching. Sally had seen it all, but she said nothing.
After lunch that day Grandma said, "Sally, let's wash the dishes." But Sally said,
"Grandma, Johnny told me he wanted to help in the kitchen." Then she whispered to
him, "Remember the duck?" So Johnny did the dishes.
Later that day, Grandpa asked the children if they wanted to go fishing and Grandma
said, "I'm sorry but I need Sally to help make supper." But Sally just smiled and said,
"Well, that's all right because Johnny told me he wanted to help." She whispered
again, "Remember the duck?" So Sally went fishing and Johnny stayed to help.
After several days of Johnny doing both his chores and Sally's, he finally couldn't
stand it any longer. He came to Grandma and confessed that he had killed the duck.
Grandma knelt down, gave him a hug, and said, "Sweetheart, I know. You see I was
standing at the window and I saw the whole thing. But because I love you, I forgave
you. I was just wondering how long you would let Sally make a slave of you."
Moral of The Story: Whatever is in your past, whatever you have done that the enemy
keeps throwing in your face (lying, fear, hatred, anger, unforgiveness, bitterness,
etc.), you need to know that Jesus Christ was standing at the window and He saw the
whole thing. He wants you to know that He loves you and that you are forgiven.
He's just wondering how long you will let the enemy make a slave of you.
The great thing about God is that He not only forgives you, but He forgets.
Source: http://www.route50.com/religious_stories.htm
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VIZSGÁZTATÓI PÉLDÁNY!
MEGOLDÓKULCS
Jesus at the Window
1. Hol játszódik a történet?
Egy kisfiú nagyszüleinek farmján.

3 pont

Megjegyzés: Azt a választ, hogy « A kisfiú nagyszüleinél » 2 ponttal, azt
pedig, hogy « Egy farmon » 1 ponttal értékeljük.
2. Milyen állatot talált el véletlenül a kisfiú és mi lett a következménye?
4 pont
- Egy kacsát. / A nagymamája kedvenc kacsáját. (2 pont)
- A kacsa megdöglött. (2 pont)
3. Ki volt az esemény szemtanúja?
A testvére. / A lánytestvére. / A húga. / A nővére.

2 pont

4. Milyen házimunkákat kellett elvégeznie a kisfiúnak Sally helyett?
4 pont
- elmosogatott (2 pont)
- segített elkészíteni a vacsorát (2 pont)
5. Mit tett a nagymamája a beismerő vallomás után?
- letérdelt hozzá / átölelte

2 pont

6. Mit mondott a nagymamája? Említsen meg kettőt ezek közül! 5 pont
- elmondta neki, hogy látott mindent az ablakból (2 pont)
- azt is mondta, hogy kíváncsi volt, a fiú meddig hagyja, hogy a testvére
kihasználja őt (3 pont)
7. Összegezze röviden a történet tanulságát!
5 pont
Ha az ember bármi rosszat tett a múltban, tudnia kell, hogy bár Isten tudja azt,
mégis szereti őt és megbocsát neki. Sőt el is felejti a bűnét.
Maximálisan elérhető pontszám: 25 pont

Kód:
NYELV: ANGOL
SZINT: B1 ALAPFOK
HALLÁS UTÁNI ÉRTÉS - 2. feladat: szelektív értés

FELADATLAP
Jesus at the Window
A szöveg meghallgatása után válaszoljon az alábbi kérdésekre
magyarul!
1. Hol játszódik a történet?

3 pont

2. Milyen állatot talált el véletlenül a kisfiú és mi lett a következménye?
3 pont
3. Ki volt az esemény szemtanúja?
3 pont
4. Milyen házimunkákat kellett elvégeznie a kisfiúnak a testvére helyett?
4 pont
5. Mit tett a nagymamája a beismerő vallomás után?

3 pont

6. Mit mondott a nagymamája? Említsen meg kettőt ezek közül!
4 pont

7. Összegezze röviden a történet tanulságát!
5 pont

Maximálisan elérhető pontszám: 25 pont
Teljesítési minimumon a hallás utáni globális
pontszámainak 40%-a értendő, ami 16 pont.

és

szelektív

értés

összesített

Elért pontszám: 1. javító …… pont

2. javító: ……pont

eredmény: …………. pont

Aláírás : 1. javító: ………………………

2. javító: ………………..

fővizsgáztató: …………………………..

