
Nemzeti Közszolgálati Egyetem 
Nyelvvizsgaközpont 
 

 

a két hallgatási feladatra elérhető maximális 
pontszám: 15 pont 

ARMA NYELVVIZSGARENDSZER 

SZERB NYELV 
FELSŐFOK 

 
MINTAFELADAT 

 

GÉPI HANG ÉRTÉSE 

 

II. FELADAT                                                              Elérhető pontszám: 5 pont 

 

A hanganyag írott változata: 

 
 

 

Будимски Табан, српска, Рацка варош почиње да се гради првих година 15. века, у 
подножју и на падинама Гелертовог брда, у долини између Гелерта и тврђаве, као и на 
обали Дунава. Срби, да би што пре обезбедили кров над главом, брзо су градили своја 
склоништа, скромне куће а користили су и пећине на Гелертовом брду. У турско доба су 
се градила слична склоништа, а занатлије и трговци градили су куће од камена. У то 
доба у Табану је било више од 1000 кућа. У Табану се није уважавала градска 
архитектура. Из многобројних података, слика и цртежа види се да су постојали мали 
сокаци, ћорсокаци, степеништа, уске кривудаве улице. Табанско српско становништво 
је на месту старих  збијених склоништа већ у првој половини 18. века почело да 
изграђује лепше куће. Сам центар Табана био је трг или пијаца, непосредно поред 
Дунава. На тргу је била црква св. Димитрија а нешто касније новосазидана Саборна 
црква.  
Крајем 19. века управа велеграда почиње да уређује будимску страну поред Дунава. 
Тада су срушене куће које су се наслањале на Гелертово брдо. Тридесетак година 
касније 1933. године Табан је потпуно срушен. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Nemzeti Közszolgálati Egyetem 
Nyelvvizsgaközpont 
 

 

a két hallgatási feladatra elérhető maximális pontszám: 15 pont 

ARMA NYELVVIZSGARENDSZER 

FRANCIA NYELV 
FELSŐFOK 

 
MINTAFELADAT 

 

GÉPI HANG ÉRTÉSE 

II. FELADAT                                                                              Elérhető pontszám: 5 pont 
 
Hallgassa meg kétszer a következő idegen nyelvű szöveget és karikázza be a 

feladatlapon a kérdésekhez/állításokhoz tartozó helyes választ. 

 
1. Mikor kezdett épülni a budai Rácváros? (1 pont) 

 
A. a XV. század első éveiben 
B. még az ókorban 
C. a törökök kiűzése után 
D. a honfoglalást követően 

 
2. A szerbek a letelepedés után egyszerű házaikon kívül mit használtak még 

hajlékul? (1 pont) 
 

A. a király által adományozott sátrakat 
B. földbevájt kunyhókat 
C. a Gellérthegy barlangjait 
D. a hajókat, amelyeken érkeztek 

 
3. Kik építettek kőépületeket? (1 pont) 

 
A. a nemesek 
B. az egyházi előkelőségek 
C. a helyőrség tisztjei 
D. a kézművesek és a kereskedők 

 
4. Miből szűrhető le, hogy a Tabánnak nem volt rendezett építészeti terve? (1 pont) 

 
A. mert a levéltárakban nem található 
B. a korabeli adatok, képek és rajzok alapján 
C. abban az időben erre még nem törekedtek 
D. a megmaradt épületek alapján 

 
5. Mi volt a XIX. század végén megkezdett városrész-rendezés következménye?  

      (1 pont) 
 

A. a Gellérthegy oldalában épült házakat lerombolták 
B. kiterjesztették a Tabánt a Várhegy felé 
C. két ortodox templomot építettek 
D. kiépítették a közvilágítást 
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MEGOLDÁS 
 
 

1. A 
2. C 
3. D 
4. B 
5. A 


