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Antal Mónika 

Varsói Tudományegyetem, Magyar Tanszék 

A II. évesek tesztje (feltételes mód)       2014. december 4. 

 

B1-es szint 

Név:_________________________________ Pont:_______    

 

1. Feltételes mód jelen időben ragozd az igéket!   ____/25  

- Szívesen ad________ (én), de nincs nálam pénz. 

- Nem tud______ (te) egy kicsit hamarabb idejönni? 

- Mit akarsz Karácsonykor csinálni? Elmegy________(mi) a hegyekbe pihenni. 

- Jobb van____________, ha ő senkinek nem ad________ tanácsot. 

- Ha jobban tud________ (mi) táncolni, járhat________ (mi) táncversenyekre. 

-Ha többet dolgozik________ (ők), több tapasztalatot szerez__________ (ők). 

-Ha nyer_______ (én) a lottón, elutazik_________ (én) veled. 

- Odaad_______ (te) a sportújságot? 

- Ha Párizsba megy_______(mi) nászútra, megeszik________________ (te) a békát? 

- Van______________ (te) kedved sétálni velem? 

- Ha nem van____________ (én) időm, nem olvas _______ (én) újságot. 

- Kitakarít_________ (mi) a lakást, ha akar________ (mi), de nem akarjuk. 

-  Elmegy________(te) friss tojásért? 

- Ha egészségesen él________ (én), minden nap fut___________ (én) 3 kilométert. 

- Nem eszik________________ (te) valamit, mielőtt elmész otthonról? 

- Ha Budapesten él__________ (én), biztosan többet kirándul___________ (én) a Budai-hegyekben. 
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2.  Mi lett volna, ha...?  (feltételes, múlt idő)  ____/10 

Ha Kolumbusz nem fedezi fel Amerikát, 

_____________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________. 

Ha ma nem írsz 

tesztet,_______________________________________________________________________________

________________________________________________________________________. 

Ha nincs piros 

szín,__________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________. 

Ha a dinoszauruszok nem halnak 

ki,___________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________. 

Ha csak egy nyelv létezik a 

világon,_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________. 

 

3. Ma reggel elaludtál. Mit kívánsz, mit csináltál volna máshogyan? 

 Bárcsak...  (feltételes mód, múlt idő) min. 10 ige         ____/ 5 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

________________________________________ 

 

4. Alakítsd át a mondatokat udvariasabb formába!    ___/ 10  

-Vidd le a szemetet!  _________________________________________________ 

-Feküdjetek le időben!  _________________________________________________ 

-Legyél csendben!  _________________________________________________ 

-Nyisd ki az ablakot!  _________________________________________________ 

- Add ide a tollad!  _________________________________________________ 
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5.  Állás         ____/ 5  

Mi a fontos neked az állás keresésnél? Írj 5 szempontot! 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_______________________________________ 

 

6. Önéletrajz  Egészítsd ki a CV-t!     ____/ 5  

CURRICULUM VITAE 

 

_________________________ Vass Kornélia 

     2025 Visegrád, Széchenyi u. 25. 

     0036 22 558 5659 

     magyar 

     nő 

_____________________________ 2010-,   Tourinform Visegrád 

     turisztikai menedzser 

     2012- 2014   Mecsek Tours 

     iroda vezető 

_____________________________ 2006- 2010 turisztikai menedzser  

     Budapesti Kommunikációs és Üzleti Főiskola 

 

_____________________________ magyar 

     angol- C1 

     német- A1 
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     lengyel- A1 

______________________________ B típusú jogosítvány 

     számítógépes ismeretek 

 

7. Állásinterjú. Alkoss kérdéseket!   ___/ 10 

- 10 év, magát, hol, múlva, lát, Ön 

________________________________________________________________________ 

-tud, a munka, elkezd, mikor, Ön 

________________________________________________________________________ 

-gondol, mit, munkahelyéről, jelenlegi, Ön 

_________________________________________________________________________ 

-feladatok, végez, milyen, most, Ön 

__________________________________________________________________________ 

- dolgozni, Ön, akar, miért, nálunk 

__________________________________________________________________________ 

 

8. Melyik ige illik a kifejezésbe?    ____/ 10 

végez, szerez, lát el, készít és tart, szervez, jelentkezik,értesít, elkezdi, megoldja,dolgozik 

irodai feladatokat ________________ 

utazásokat _______________________ 

prezentációkat_____________________ 

_________________________ a konfliktusokat 

_____________________ valakit az eredményről 

turisztikai menedzserként __________________________ 

__________________ a munkát 8-kor 
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____________________________ egy állásra 

új tapasztalatokat ________________________ 

turisztikai menedzser szakon _______________________ 

 

9. Milyen előnye van a diák életnek?    ____/ 5 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_________________________________________________ 

 

 

 

* A próbateszt a 2015-ben megjelenő MagyarOK 2 / 6. fejezetéhez készült. Köszönjük, 

hogy azt a lehetőséget megkaptuk Varsóban, hogy tesztelhettük a megjelenés előtt álló 

könyvet. Ehhez, a számonkérés eszközeként, írtam meg a fenti tesztet. 

Antal Mónika 

 


