NYELV: ANGOL
SZINT: B2 KÖZÉPFOK
HALLÁS UTÁNI ÉRTÉS – 1. FELADAT (GLOBÁLIS ÉRTÉS)

VIZSGÁZTATÓI PÉLDÁNY!
An Unspoken Bible
His name is Bill. He has wild hair, wears a T-shirt with holes in it, jeans and sandals.
This was literally his wardrobe for his entire four years of college. He is brilliant. Was
kind of esoteric and very, very bright. He became a Christian recently while attending
college.
Across the street from the campus is a well-dressed, very conservative church. One day
Bill decides to go there. He walks in with no shoes, jeans, his T-shirt, and wild hair. The
service has already started and so Bill starts down the aisle looking for a seat.
The church is completely packed and he can't find a seat. By now people are really
looking a bit uncomfortable, but no one says anything. Bill gets closer and closer and
closer to the pulpit and, when he realizes there are no seats, he just squats down right on
the carpet. Although perfectly acceptable behavior at a college Christian fellowship, trust
me, this had never happened in this church before!
By now the people are really uptight, and the tension in the air is thick. About this time,
the minister realizes that from way at the back of the church, an Elder is slowly making
his way toward Bill. Now the Presbyter is in his eighties, has silver-gray hair, and a
three-piece suit. A godly man, very elegant, very dignified, very courtly. He walks with a
cane and, as he starts walking toward this boy, everyone is saying to themselves that you
can't blame him for what he's going to do.
How can you expect a man of his age and of his background to understand some college
kid on the floor? It takes a long time for the man to reach the boy. The church is utterly
silent except for the clicking of the man's cane.
All eyes are focused on him. You can't even hear anyone breathing. The minister can't
even preach the sermon until the Elder does what he has to do. And now they see this
elderly man drop his cane on the floor. With great difficulty he lowers himself and sits
down next to Bill and worships with him so he won't be alone.
Everyone chokes up with emotion and has tears in their eyes. When the minister gains
control of himself, he says, "What I'm about to preach, you will never remember. What
you have just seen, you will never forget. Be careful how you live. You may be the only
Bible some people will ever read."
Forrás: http://gatewaytojesus.com/inspiringstoriespage3.html

Kód:
NYELV: ANGOL
SZINT: B2 KÖZÉPFOK
HALLÁS UTÁNI ÉRTÉS – 1. FELADAT (GLOBÁLIS ÉRTÉS)
FELADATLAP
Válaszoljon részletesen az alábbi kérdésekre!
1) Hogyan jellemezte a történet mesélője Billt? (Adjon meg négy jellemzőt/információt!)
(4p)

2) Milyen megdöbbentő viselkedést tanusított Bill a templomban a hívek előtt? (4p)

3) Hogyan reagált az öreg férfi Bill viselkedésére?

(4p)

FOLYT.→

Kód:

4) Hogyan összegezte a történtek tanúságát a lelkipásztor?

(3p)

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

NYELV: ANGOL
SZINT: B2 KÖZÉPFOK
HALLÁS UTÁNI ÉRTÉS – GLOBÁLIS ÉRTÉS

VIZSGÁZTATÓI PÉLDÁNY!
MEGOLDÓKULCS
AZ EGYES KÉRDÉSEKNÉL TÖBB RÉSZINFORMÁCIÓ ESETÉN SEM
ADHATÓ A MEGADOTTNÁL TÖBB PONTSZÁM!
1) Hogyan jellemezte a történet mesélője Billt?

(4p)

Az alábbiak részinfomrációk mindegyike 1-1 pontot ér!
–
–
–
–
–
–
–

rendezetlen/fésületlen hajú,
vagány megjelenésű
szakadt pólóban és farmerban jár
szandalban jar, mezitlábas, nem hord cipőt
nagyon okos
vonzódott az ezoterikához
nemrég keresztény lett

2) Milyen megdöbbentő viselkedést tanusított Bill a templomban a hívek
előtt?
(4p)
Az alábbiak részinfomrációk mindegyike 2-2 pontot ér!
–
–
–
–

szakadt öltözékben, mezitlábasan bement a templomba
az istentisztelet közepén sétált be
(hely hiján), a szószék előtt ült le a szőnyegre/földre
mindez megdöbbentette a híveket

3) Hogyan reagált a presbiter Bill viselkedésére?

(4p)

Az alábbiak részinfomrációk mindegyike 2-2 pontot ér!
– a hátsó sorból lassan előre ment/botorkált Billhez
– mikor Billhez ért, ledobta botját a földre
– nagy erőfeszítések közepette leült mellé a földre, hogy ne legyen egyedül
4) Hogyan összegezte a történtek tanúságát a lelkipásztor?

(3p)

Az alábbiak részinfomrációk mindegyike 3-3 pontot ér!
– Minden prédikációnál beszédesebbek a tettek.
– Aminek most a hívek a szemtanúi voltak, azt nem fogják soha elfelejteni, de
lehet hogy amit hallottak azt igen.
– Figyeljünk arra, hogyan éljük életünket, mert lehet, hogy magunk vagyunk az
‘élő, egyetlen’ Biblia, amivel embertársunk valaha találkozik.

NYELV: ANGOL
SZINT: B2 KÖZÉPFOK
HALLÁS UTÁNI ÉRTÉS – SZELEKTÍV ÉRTÉS

VIZSGÁZTATÓI PÉLDÁNY!
I Am Still Serving the Lord
When I was a child I was fat and considered myself ugly. I was shy and I had very few
friends and some of the ones I had I did not trust as true friends but thought they
were making fun of me.
My father was an atheist and my mother went to church. There were many arguments
at home and sometimes I just wanted to run. I went to psychiatrists and psychologists
for years and was on prescription nerve medicine.
I would do things just to get attention including trying to run away from home once. I
tried to be closer to my father and I was succeeding until my father died about two
months before I reached my fifteenth birthday. This devastated me. I almost had a
nervous breakdown. I thought my father must have been right--surely there was no
God or He would have seen that I needed my daddy. I began to lean toward atheism. I
refused to read the Bible.
But sometimes I thought "what if it is true? What if there really is a God, a Hell, and a
Heaven?"
But in February of 1968 something happened. I attended the funeral of someone
younger than me. I couldn't shake the feeling this time. Now I knew I had to do
something. I couldn't sleep. My appetite left me. I didn't know where to turn.
I heard a preacher on radio announce a revival service at his church and I was
determined to go whatever it took. By car, bus and taxi I managed to get to the church
about 20 miles from my home on Feb 20, 1968. That night I went to the altar and
prayed, I really poured out my heart letting God know how bad I needed Him and
wanted Him. God gloriously delivered me that night and today more than 32 years
later, I am still serving the Lord and have been preaching the Gospel for about 20
years.
Forrás: www. heinvites.org/fullStory.php3/0432.html

Kód:
NYELV: ANGOL
SZINT: B2 KÖZÉPFOK
HALLÁS UTÁNI ÉRTÉS – 2. FELADAT (SZELEKTÍV ÉRTÉS)

FELADATLAP
Válaszoljon az alábbi kérdésekre magyarul!
Figyelem! Csak a hallott szöveg alapján válaszoljon (nem biztos, hogy
az amúgy meglévő tárgyi ismereteire kérdezünk rá)!
1.) Miért volt a történet szereplője boldogtalan gyermekkorában?

(4 p)

2.) Vallásosak voltak-e a szülei?

(4 p)

3.) Gyermekkorában miért hajlott inkább az ateizmus felé?

(3 p)

4.) Mi történt 1968. februárjában, ami megváltoztatta az életét?

(3 p)

5.) Mi történt 1968. február 20-án?

(3 p)

6.) Mire vonatkozik a szövegben a következő szám: „20 év”?

(3 p)

Maximálisan elérhető pontszám: 20 pont
Teljesítési minimumon a hallás utáni
pontszámainak 40%-a értendő.

globális

és

szelektív

értés

összesített
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VIZSGÁZTATÓI PÉLDÁNY!
MEGOLDÓKULCS
1.) Miért volt a történet szereplője boldogtalan gyermekkorában?
a) kövérnek és csúnyának tartotta magát
b) félénk volt
c) veszekedtek a szülei
d) nem voltak barátai
2.) Vallásosak voltak-e a szülei?
a) az apja nem
b) az anyja igen

(4 p)

(2p)
(2p)
(2p)
(2p)
(4 p)
(2p)
(2p)

3.) Gyermekkorában miért hajlott inkább az ateizmus felé?
(3 p)
Úgy gondolta, hogy Istennek tudnia kellett volna, hogy szüksége van az apjára.
Mégis meghalt.
4.) Mi történt 1968. februárjában, ami megváltoztatta az életét?
Egy nála fiatalabb ismerőse temetésén vett részt.
Nem tudott aludni, étvagytalan lett
5.) Mi történt 1968. február 20-án?
a) megtért , VAGY
b) elment egy templomba, ahol kiöntötte a szívét
Istennek/elmondta, mennyire szüksége van rá

6.) Mire vonatkozik a szövegben a következő szám: „20 év”?
Ennyi ideje hirdeti az evangéliumot.

(3 p)

(3 p)

(3 p)

