UNGARISCH GRUNDSTUFE
Informationen für StudienanfängerInnen mit Vorkenntnissen zum Eingangstest.
Die Prüfung aus UNGARISCH ist schriftlich und bezieht sich auf:
• Strukturelle Kompetenz
• Leseverstehen
• Wortschatz
Wörterbücher sind bei der Prüfung nicht gestattet.
Bei der strukturellen Kompetenz werden
• Vokalharmonie
• Personalpronomen
• Pluralbildung - Nomen
• Akkusativ
• Ortsbestimnmungssuffixe
• Verbkonjugation I, II
• Fragepronomen / Wortstellung bei den Fragesätzen
• Negation
• Numeralien
• Besitzerzeichen
• Präfixe
• Wortstellung
geprüft.
Das Leseverstehen umfasst inhaltlich:
Kultur und Geografie Ungarns ( Basics bzw. siehe Buch)
Leben und Alltag ( Familie, Beruf, Studium, Wetter, Stadt - und Landleben etc.)
Wortschatz:
Siehe Leseverstehen
Zur Vorbereitung auf den Test werden das Buch Àgnes Silló: Szituációk I ( ISBN: 3-19005161-5) sowie die Seiten: www.magyarora.com empfohlen.

Testbeispiele
Strukturelle Kompetenz:
Ragozza az igéket, egészítse ki a mondatokat!
Péter reggel nyolckor újságot …………………. . és kávét ……
A hajléktalanok a híd alatt nem ……………. az almát és a kenyeret.
Sok rendőr …………… a buszt a Főtéren.
Èn ……………….. téged.
Te …………………. engem?
Ők ……………….. a buszt.

olvas/iszik
megeszik
vár
lát
lát
vár

Egészítse ki a szöveget a megfelelő végződéssel! (-ban/-ben / -n/-on/-en/ön / –nál/-nél)
János és Márta ma délután futballmeccsre mennek Budapest______. A parkoló_____ nehéz
helyet találni, mert a stadion____ már sok ember ül és vár. A bejárat_____ kicsit kell várni, de
gyorsan bejutnak. A szék____ van egy prospektus. A prospektus_____sok kép van a
futballistákról, de Márta nem ismer senkit.
Adja meg az alábbi szövegben a földrajzi nevek végződését.
Debrecen …… sok diák tanul nyáron. A városban mindig van magyar kurzus, jönnek diákok
Ausztria……….. , Németország…………., Portugália………, Svédország………,
Párizs………, London……… is.
A tanfolyam után sokan Magyarország……….. maradnak és utaznak más városokba:
Szeged……., Esztergom………., Kaposvár ………, Tokaj………., Budapest……..,
Szombathely………. vagy Bukarest………, Bécs…….., de Zágreb……. is.
Tagadja az alábbi mondatokban a vastagon jelölt részeket!
A környezetvédő megnézte a Csendes-óceán mellett a fókákat.
Montreálban vannak elefántok.
Péter felfut a Gellért-hegyre.
Kérdezzen a kiemelt részek után!
Budapestnek 2 millió lakosa van.
10 óra 50 perckor jön a metró.
8 óra 50 perc.
Alkosson birtokviszonyos szerkezeteket!
Munkácsy/ híres kép
Kádár János / kalap
Szörényi Levente / barát

én / kutya
ő / anya
ők/ tanár

Leseverstehen
Egészítse ki a szöveget a lent megadott szavakkal!
Régóta itt lakom ………………….. a II. kerületben. A lakás nem túl nagy, de nem is
………………… Èppen jó nekem. Szeretek itt ………….., mert közel van a mozi, a
………….. és a metró, de ha futni akarok, ………………….. a park sem. A lakásban minden
van, ami kell. Van egy praktikus konyha, egy modern ………………… ablakkal, egy nagy
nappali és ………… kis szoba. Az egyikben alszom, a másikban ……………………, itt
vannak a könyvek, a computer, itt tudok internetezni is, vagy ha vendégem jön, ott tud
aludni. Szép a kilátás a lakásból ……………………. A ház emeletes, a lakás a harmadik
………………….. van. A házban nincs lift, de az nem baj, mert a harmadikra
………………….. könnyen felfutok.
két / lakni / busz / a városra / nincs messze/ Budapesten / túl kicsi/ fürdőszoba/ dolgozom/
emeleten / gyalog is
Wortschatz
Egészítse ki kérdőszavakkal a kérdéseket, majd válaszolja meg őket lent!
1. ……………………………… Gyurcsány Ferenc?
2. ………………………………. volt Kádár utóneve?
3. ………………………………. épületben dolgozik Orbán Viktor?
4. ……………………………… cent van egy Euróban?
5. ………………………………. van Budapest?
6. ……………………………….. ember él Magyarországon?
7. ……………………………….. pénz van Magyarországon?
8. ………………………………… közlekednek az enberek Budapesten?
9. ………………………………… városok vannak a Balaton körül?
1o. ……………………………… ismer a magyar irodalomból/zenéből?
Most válaszoljon a kérdésekre!

