NYELV: NÉMET
SZINT: B1 ALAPFOK
HALLÁS UTÁNI ÉRTÉS – 1. feladat: GLOBÁLIS ÉRTÉS

VIZSGÁZTATÓI PÉLDÁNY!
(A FELOLVASOTT SZÖVEG:)

Priester sagt Schönheitswettbewerb für Nonnen ab
Rom - Der italienische Priester Antonio Rungi hatte alle italienischen
Ordensschwestern im Alter von 18 bis 40 Jahren zu einem
Schönheitswettbewerb aufgefordert: Jetzt zog er sein Vorhaben zurück
Pater Rungi hat sein Vorhaben, einen Schönheitswettbewerb für Nonnen zu
veranstalten, wegen negativer Reaktionen aufgegeben. Kritikern war die Wahl zu
unchristlich.
„Ich muss sagen, es gab Leute, die diese unschuldige Initiative absichtlich falsch
verstanden haben und daraus Nutzen ziehen wollten”, sagte Pater Rungi am Montag
der italienischen Nachrichtenagentur Ansa.
Laut Rungi habe der Wettbewerb zur Wahl der schönsten Nonne einzig und allein
das Ziel gehabt, im Internet einen „positiven Aspekt des Lebens der
Ordensschwestern zu zeigen”. Er habe jedoch seinen Blog schließen müssen, um die
Menschen, die teilnehmen wollten, zu schützen, beklagte Rungi. Dabei hatte er viele
Bewerbungen erhalten.
Über Rungis Vorhaben hatte am Sonntag die Zeitung Corriere della Sera berichtet.
Der Priester wollte den Internet-Wettbewerb ab September über seinen Blog
organisieren. Er hatte alle interessierten Glaubensschwestern aufgerufen, ihm ein
Foto von sich zu schicken. Die Konkurrentinnen sollten selbst entscheiden, ob sie
sich mit oder ohne ihre klassische Kopfbedeckung präsentieren. Besucher von Rungis
Web-Seite sollten dann einen Monat lang abstimmen und „Miss Schwester Italien”
wählen.
Der Zeitung hatte Pater Rungi gesagt: „Glauben Sie wirklich, dass Nonnen alle alt,
langweilig und traurig sind? Heutzutage ist das nicht mehr so. Es gibt mittlerweile in
Italien zahlreiche junge und lebhafte Ordensschwestern, viele von ihnen kommen aus
dem Ausland. Es gibt sehr-sehr hübsche Nonnen. Die Nonnen sind zuallererst
Frauen, und die Schönheit ist ein Geschenk Gottes. Der Wettbewerb soll beweisen,
dass es nicht nur die Plastik-Schönheit aus dem Fernsehen gibt, sondern auch ein
Ideal, das aus Herz und Seele kommt.”
Forrás: http://www.spiegel.de/panorama/0,1518,574262,00.html

Kód:
NYELV: NÉMET
SZINT: B1 ALAPFOK
HALLÁS UTÁNI ÉRTÉS - 1. feladat

Tanári
értékelés

FELADATLAP
Válaszoljon magyarul az alábbi kérdésekre az elhangzottak alapján!
Figyelem! A kérdések egymásutánja nem az elhangzás sorrendjét
követi.
1. Milyen versenyt akart szervezni Antonio Rungi atya és milyen célok
vezérelték ebben?
(6 pont)

2. Milyen formában képzelte el a szokatlan versenyt ?

(5 pont)

3. Miért kellett letennie tervéről?

(4 pont)

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

2. javító: …… pont

eredmény: …………. pont

Aláírás: 1. javító: ………………………

2. javító: ………………

fővizsgáztató: …………………………

NYELV: NÉMET
SZINT: B1 ALAPFOK
HALLÁS UTÁNI ÉRTÉS – 1. feladat: GLOBÁLIS ÉRTÉS

VIZSGÁZTATÓI PÉLDÁNY!
MEGOLDÓKULCS
1. Milyen versenyt akart szervezni Antonio Rungi atya és milyen célok
vezérelték ebben? (6 pont)
- Szépségversenyt 1p.
- apácáknak/rendi nővéreknek. 1p.
- Bebizonyítandó, hogy nem mindegyikük/ nem minden apáca öreg és
unalmas/szomorú,
VAGY:
Bebizonyítandó, hogy sok szép és életvidám apáca van Olaszországban
(bármelyik változat:) 2p.
- és hogy létezik olyan nőideál is, mely a szív és a lélek kisugárzása. 2p.
Megjegyzés:
Hiányos válasz esetén a max. 6 ponton belül adhatunk 1, ill. 2 pontot a köv.
információkra is:
- 18 és 40 év közötti (apácáknak/rendi nővéreknek) (1p.);
- (Bebizonyítani, hogy) nem csak az a műanyag-/plasztik szépség létezik, amit a tévé
mutogat. (2p.);
- (Az volt a célja, hogy) az interneten a nővérek/apácák életének pozitív aspektusát
mutassa be. (2p.);
- Azzal érvelt, hogy a szépség Isten ajándéka. (2p.)

2. Milyen formában képzelte el a szokatlan versenyt ? (5 pont)
-

Az interneten keresztül. 1p.
A pályázók beküldik a fényképüket, 1p.
és az atya (saját) honlapján/blogján 1p.
egy hónapig, 1p.
lehet rájuk szavazni. 1p.

3. Miért kellett letennie tervéről? (4 pont)
- A negatív reakciók miatt.
VAGY: Kritikusai/Terve ellenzői nagyon “keresztényietlennek”
tartották az ötletet. (bármelyik változat:) 2p.
- Meg akarta védeni a résztvenni szándékozó apácákat. 2p.
Megjegyzés:
Hiányos válasz esetén a max. 4 ponton belül adhatunk 1 pontot a köv.
információra is:
“es gab Leute, die diese unschuldige Initiative absichtlich falsch verstanden
haben (und daraus Nutzen ziehen wollten)”

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

VIZSGÁZTATÓI PÉLDÁNY!
(A FELOLVASOTT SZÖVEG:)

Als Christ auf dem Laufsteg
Sie ist schön, schlank und attraktiv: die Deutsch-Amerikanerin Christina
Nearman (30) aus New York. Sie hat alles, was ein Model braucht. Doch
sie besitzt noch etwas, was viele ihrer Kollegen und Kolleginnen nicht
haben: den Glauben an Jesus Christus. Unser Reporter sprach mit ihr
über ihr Leben als Christ.
Manchmal geht alles schneller als gedacht. So war es bei Christina. Einer
Modenschau in ihrer damaligen Schule hat sie es zu verdanken, dass sie heute in
Magazinen wie Glamour oder Freundin zu sehen ist. In der Jury war jemand von
einer Modefirma mit dabei.
Bereits einen Monat später stand die damals 17 jährige Christina für das US-Magazin
Seventeen vor der Kamera. Das Magazin hatte in dem Jahr 13 Millionen Leser. Heute
verdient Christina bei Werbekampagnen bis zu 80.000 Dollar pro Tag.
Als Christinas Karriere startete, konnte sie mit dem christlichen Glauben noch nichts
anfangen. „Ich war Christen gegenüber eigentlich sehr skeptisch und fand sie
seltsam“– sagt sie. Doch dann wurde Christina plötzlich krank. Und ganze drei Jahre
lang war sie krank. Sie hatte Angst, deshalb ging sie nicht zum Arzt, erzählt sie heute.
Schließlich wurde es aber so schlimm, dass sie doch Hilfe suchte. Der Arzt stellte bei
ihr eine unheilbare Krankheit im Magen fest.
In der Nacht vor der letzten und wichtigsten Untersuchung holte ein Freund
Christina zu einem Gebetstreffen ab. „Ich dachte die ganze Zeit, so ein Treffen ist echt
blöd. Aber ich ging trotzdem mit“ – erzählt sie. Und das Wunder geschah: Nachdem
die Gruppe für Christina gebetet hatte, konnten die Ärzte am nächsten Tag nichts
mehr finden. Sie waren verwundert. „Ich war komplett geheilt worden. Von einem
Tag auf den anderen war eine Krankheit, die ich drei Jahre hatte, plötzlich weg“ –
sagt Christina. Diese großartige Erfahrung führte dazu, dass sie sich entschied,
Christin zu werden.
Über ihr Verhältnis zu Gott sagt sie: „Meine Beziehung zu Gott ist für mich das
wichtigste und größte Abenteuer, das ich mir je erträumt hatte. Ich bin immer wieder
überrascht, wie groß Gott ist und wie persönlich er zu seinen Kindern spricht.“
Forrás: Evangelisches Wochenmagazin idea Spektrum, Nr. 39, 26. September 2007

Kód:
NYELV: NÉMET
SZINT: B1 ALAPFOK
HALLÁS UTÁNI ÉRTÉS – 2. feladat

Tanári
értékelés

FELADATLAP
Válaszoljon az alábbi kérdésekre magyarul!
Figyelem! Csak a hallott szöveg alapján válaszoljon (nem biztos, hogy az
amúgy meglévő tárgyi ismereteire kérdezünk rá)!

1. Mi Christina Nearman foglalkozása és mit tudunk meg ezen kívül a
személyéről? Közöljön összesen 4 információt!
(4 pont)

2. Hogyan kezdődött a karrierje?

(5 pont)

3. Hogyan viszonyult egészen fiatalon a kereszténységhez és hogyan viszonyul
most ?
(3 pont )

Folytatódik!

Kód:
4. Milyen csapás érte?

(4 pont)

5. Milyen „csoda” történt meg vele?

(5 pont)

6. Mit mond Istennel való kapcsolatáról?

(4 pont)

Tanári
értékelés

Maximálisan elérhető pontszám: 25 pont
Teljesítési minimumon a hallás utáni globális és szelektív értés összesített pontszámainak 40%-a értendő.
Elért pontszám: 1. javító …… pont

2. javító: …… pont

eredmény: …………. pont

Aláírás: 1. javító: ………………………

2. javító: ………………

fővizsgáztató: …………………

NYELV: NÉMET
SZINT: B1 ALAPFOK
HALLÁS UTÁNI ÉRTÉS – 2. feladat: szelektív értés
VIZSGÁZTATÓI PÉLDÁNY!
MEGOLDÓKULCS
1. Mi Christina Nearman foglalkozása és mit tudunk meg ezen kívül a
személyéről? Közöljön összesen 4 információt! (4 pont)
(Fotó)modell / manöken.
1 p.
Megjegyzés: Az alábbaik közül elég hármat említeni a maximális részpontszámhoz:
-

Szép / karcsú / vonzó,
30 éves,
New Yorkban lakik,
német-amerikai

(1 p.)
(1 p.)
(1 p.)
(1 p.)

2. Hogyan kezdődött a karrierje? (5 pont)
- 17 évesen
1 p.
- (részt vett) egy divatbemutatón 1 p.
- az iskolájában.
1 p.
- A zsűriben ott volt
1 p.
- valaki egy divatcégtől
1 p.
3. Hogyan viszonyult egészen fiatalon a kereszténységhez és hogyan viszonyul
most ? (3 pont )
- A keresztény hittel nem tudott mit kezdeni.
(vagy:) Szkeptikusan viszonyult a keresztényekhez.
(vagy:) Furcsának találta a keresztényeket.
2 p.
- Most hívő keresztény.
1 p.
Megjegyzés: Az a válasz, hogy „Régebben nem hitt Istenben, de most már hisz” csak
(1+1=) 2 pont
4. Milyen csapás érte? (4 pont)
- Megbetegedett.
- Évekig volt beteg. (vagy:) Gyomorbaja volt.
- Az orvos szerint
- betegsége gyógyíthatatlan volt.

1 p.
1 p.
1 p.
1 p.

5. Milyen „csoda” történt meg vele? (5 pont)
- Az utolsó / a döntő vizsgálat előtt
- egyik barátja elvitte egy imakörbe, ahol
- az egész csoport/közösség
- imádkozott érte.
- Másnapra (tökéletesen) meggyógyult.

1 p.
1 p.
1 p.
1 p.
1 p.

6. Mit mond Istennel való kapcsolatáról? (4 pont)
- Számára (az Istennel való kapcsolat) a legfontosabb és legnagyobb kaland/élmény, 2 p.
- amiről valaha is álmodott / amit csak el tud képzelni.
(2 p.)
(vagy:) Újra és újra elcsodálkozik, hogy Isten milyen hatalmas (2 p.)
és mennyire személyesen szól gyermekeihez.
(2 p.)

