
 

 

 

  

 

NYELV: ANGOL 
SZINT: B2 KÖZÉPFOK 
HALLÁS UTÁNI ÉRTÉS – 1. feladat: GLOBÁLIS ÉRTÉS 
 

 

VIZSGÁZTATÓI PÉLDÁNY 

Faith Can Move A Mountain 

 

A small congregation in the foothills of the Great Smoky Mountains, USA, built a new 
church on a piece of land left to them by a church member in his will.  

Ten days before the new church was to open, the local building inspector informed 
the vicar that the parking lot was not big enough for the size of the building. Until the 
church doubled the size of the parking lot, they would not be able to use the new 
church.  

Unfortunately, the church with its undersized parking lot had used every inch of their 
land except for the mountain against which it had been built. In order to build more 
parking spaces, they would have to move the mountain out of the back yard.  

The next Sunday morning the pastor announced that he would meet that evening 
with all members who had "mountain-moving faith". They would hold a prayer 
session asking God to remove the mountain from the back yard and to somehow 
provide enough money to have it paved and painted before the scheduled opening 
dedication service the following week.  

At the appointed time, 24 of the congregation's 300 members assembled for prayer. 
They prayed for nearly three hours. At ten o'clock the pastor said the final 'Amen'.  

'We'll open next Sunday as scheduled,' he assured everyone. 'God has never let us 
down before, and I believe He will be faithful this time too.'  

The next morning as he was working in his study there came a loud knock at his door. 
When he called "come in", a rough looking construction foreman appeared, removing 
his hat as he entered.  

'Excuse me, Reverend. I'm from the construction company over in the next county. 
We're building a huge new shopping mall over there and we need some fill dirt. 
Would you be willing to sell us a chunk of that mountain behind the church? We'll 
pay you for the dirt we remove and pave all the exposed area free of charge, if we can 
have it right away. We can't do anything else until we get the dirt in and allow it to 
settle properly.'  

The little church was dedicated the next Sunday as originally planned and there were 
far more members with "mountain-moving faith" on opening Sunday than there had 
been the previous week.  

Forrás: www.guy-sports.com/funny/religious_stories_children.htm 
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FELADATLAP 

 
A szöveg meghallgatása után válaszoljon az alábbi kérdésekre 
magyarul! 
 
1.)  Milyen probléma merült föl a történet elején?                                                (4p) 
                                                     
       
 
 
 
 
 
2.)  Hogy próbálta a lelkész azt megoldani?                                                           (4p) 
                    
 
 
 
 
 
 
 
3.)  Mi lett végül a megoldás?                                                                                    (7p) 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
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: …………………………..
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VIZSGÁZTATÓI PÉLDÁNY 
 

MEGOLDÓKULCS 
 

Válaszoljon részletesen az alábbi kérdésekre!  
 
Figyelem!  
A válaszok részletességével arányos a pontozás. Nem elvárás, hogy a 
válaszok épp a fenti sorrendben, bontásban ill. megfogalmazásban legyenek 
megadva!  
Ha az aláhúzott információk szerepelnek a válaszokban, az adható potszám 
legalább felét meg kell adni.  

 
1.)  Milyen probléma merült föl a történet elején?                                                     (4p) 
                                                     
      a) az újonnan épült templom felavatása előtt 10 nappal kiderül,  

hogy túl kicsi a parkoló  
      b) csak akkor lehet használni a templomot, ha megduplázzák a 

parkoló területét  
      c) azonban nem maradt felhasználható terület a domboldalon, 

ahová a templom épült  
      d) csak úgy lehetett volna több helyet  nyerni, ha hátrafelé eltolják a hegyet  
 
 
2.)  Hogy próbálta a lelkész azt megoldani?                                                                (4p) 
                    
      a) a lelkész bejelentette, hogy aznap este imára vár mindenkit, 

akinek elég erős     a hite ahhoz, hogy egy hegyet is elmozdítson  
      b) imádkozni fognak Istenhez, hogy mozdítsa el a hegyet  
      c)  és adjon nekik elegendő pénzt ahhoz, hogy kikövezzék és lefessék a 

parkolót a következő hétre kitűzött templom avatás előtt   
 
 
3.)  Mi lett végül a megoldás?                                                                                         (7p) 
  
     a) egy építőipari cég munkása felkereste a lelkészt  
     b) a közelben egy új bevásárlóközpontot építettek  
     c) ahhoz volt szükségük egy kis földre (a talaj feltöltéséhez) 
     d) még fizettek is az elhordott földért 
     e) sőt kikövezték a parkoló területét  
     f) így a következő vasárnap felavathatták a templomot  
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VIZSGÁZTATÓI PÉLDÁNY 

 
"Thank you, Jesus" 

 
        I went into the local department store to grab some last-minute Christmas gifts. I 
looked at all the people and I thought I would be there forever. But I hurried to the 
toy department to buy something for my grandkids. Out of the corner of my eye I saw 
a little boy holding a lovely doll. He held her so gently. I wondered who the doll was 
for. 
       I watched him turn to a woman. He called his aunt by name and said, "Are you 
sure I don't have enough money?" She replied a bit impatiently, "You know that you 
don't have enough money for it." She told him not to go anywhere and that she would 
be back in a few minutes. Then she left. 
        The boy continued to hold the doll. After a bit, I asked him who the doll was for. 
He said, "It is the doll my sister wanted so badly for Christmas. She knew that Santa 
would bring it." I told him that maybe Santa was going to bring it. He said, "No, Santa 
can't go where my sister is. I have to give the doll to my Mamma to take to her." I 
asked him where his sister was. He looked at me with the saddest eyes and said, "She 
has gone to be with Jesus." "My Daddy says that Mamma is going to have to go be 
with her." My heart nearly stopped beating. Then he said, "I told my Daddy to tell 
Mamma not to go yet but wait till I got back from the store." 
        Then he asked me if I wanted to see his picture. I told him I would love to. He 
pulled out some pictures and said, "I want my Mamma to take this with her so she 
don't ever forget me.” He lowered his head and grew so very quiet. While he was not 
looking, I reached into my purse. I asked him, "Shall we count that money one more 
time?". He grew excited and said, "Yes, I know it has to be enough." So I slipped my 
money in with his, and we began to count it. Of course, it was plenty for the doll. He 
softly said, "Thank you, Jesus, for giving me enough money. He heard my prayer. It is 
enough to buy the doll and a rose for my Mamma. She loves white roses so very 
much."         
        In a few minutes the aunt came back, and I went away. I could not help thinking 
about the little boy. And then I remembered a story I had seen in the newspaper 
several days earlier about a drunk driver hitting a car and killing a little girl, and the 
Mother was in serious condition. The family was deciding on whether to remove the 
life support. Two days later I read that the young woman had died. I could not forget 
the little boy and I wondered if the two were somehow connected. Later that day, I 
went out and bought some white roses and took them to the funeral home where the 
young woman was. And there she was, holding a white rose, the beautiful doll, and 
the picture of the little boy in the store. I left the funeral parlor in tears ... my life 
changed forever.  
 
Forrás: http://www.route50.com/religious stories.htm 

http://www.route50.com/religious%20stories.htm
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FELADATLAP 
 
Döntse el az alábbi állításokról, hogy IGAZak-e, vagy HAMISak! 
 
 
Állítás Igaz Hamis Elérhető 

pontszám 
Elért 
pontszám 

1. A történetbeli kisfiúval a 
játékosztályon találkoztam. 

  2   

2. A kisfiú a sarokban álldogált. 
 

  2  

3. Babát szeretett volna kapni 
Karácsonyra. 

  2  

4. A nagynénje türelmetlenül válaszolt 
neki. 

  2  

5.  A kisfiú testvére meghalt. 
 

  2  

6.  Az édesanyja ugyanakkor halt meg, 
mint a testvére. 

  2  

7. A kisfiú egy képet mutatott nekem az 
édesanyjáról. 

  2  

8. Néhány nappal korábban egy 
újságcikket olvastam egy gázolásról. 

  2  

9. Az érintett család segítséget kért. 
 

  2  

10. Én csak egy fehér rózsát tudtam vinni 
nekik. 

  2  

 
 
 
 
 
 

 
 
 

Maximálisan elérhető pontszám: 20 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: ………………………….. 
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VIZSGÁZTATÓI PÉLDÁNY 

 
MEGOLDÓKULCS 

 
Döntse el az alábbi állításokról, hogy IGAZak-e, vagy HAMISak! 
 
 
Állítás Igaz Hamis Elérhető 

pontszám 
1. A történetbeli kisfiúval a 
játékosztályon találkoztam. 

X  2  

2. A kisfiú a sarokban álldogált.  X 2 
3. Babát szeretett volna kapni 
Karácsonyra. 

 X 2 

4. A nagynénje türelmetlenül válaszolt 
neki. 

X  2 

5.  A kisfiú testvére meghalt. X  2 
6.  Az édesanyja ugyanakkor halt meg, 
mint a testvére. 

 X 2 

7. A kisfiú egy képet mutatott nekem az 
édesanyjáról. 

 X 2 

8. Néhány nappal korábban egy 
újságcikket olvastam egy gázolásról. 

X  2 

9. Az érintett család segítséget kért.  X 2 
10. Én csak egy fehér rózsát tudtam vinni 
nekik. 

 X 2 

 
 

 


