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Mellékletek 

I. melléklet 

1. kérdőív 

Mi a véleményed a felvételen hallható beszélőről? Értékeld a következő táblázatban egy ötfokozatú 
skálán, ahol 5 = nagyon jellemző és 1 = az egyáltalán nem jellemző! Tegyél X-et a megfelelő helyre! 

egyáltalán nem nagyon 

 1 2 3 4 5 

Dolgos, szorgalmas      

Egyszerű és szolid küllemű      

Határozott      

Intelligens, művelt      

Vonzó      

Jó szívű, segítőkész      

Kedves      

Magabiztos      

Nyitott, barátságos      

Okos, értelmes      

Őszinte, megbízható      

Szerény      

Nőies      

Talpraesett      

Tiszta, ápolt, rendes      

Tetszett-e az elhangzott beszéd? A válaszodat indokold! 

 __________________________________________________________________________________ 

 __________________________________________________________________________________ 

A beszélő személyt inkább rokonszenvesnek vagy inkább ellenszenvesnek tartod? Miért? 

 __________________________________________________________________________________ 

 __________________________________________________________________________________ 

 __________________________________________________________________________________ 

Mit gondolsz, mi lehet a végzettsége a beszélő személynek? Húzd alá az általad gondoltat! 

1. általános iskola 

2. szakiskola/középiskola 

3. érettségi 

4. egyetemi diploma 

5. egyéb: _______________________ 
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Szerinted hol él a beszélő? 

1. fővárosban 

2. vidéki városban 

3. falu vagy más kisebb település 

Szerinted mennyire jók a beszélő kommunikatív készségei? (1 = egyáltalán nem jók, 5 = nagyon jók) 
A válaszodat indokold is! 

 1 2 3 4 5 

Kommunikatív készségek      

Miért? 

 __________________________________________________________________________________ 

Mit gondolsz, milyen munkát végez a beszélő? 

1. bolti eladó 

2. banki ügyintéző 

3. tanár 

4. takarítónő 

5. tudományos kutató 

6. művész 

7. orvos 

8. egyéb: _______________________ 
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II. melléklet 

A Magyar Rovartani Társaság internetes szavazásán fölényes többséggel nyert a havasi cincér, 
így ez a faj lett 2019 rovara. Két vetélytársával – a kis Apolló-lepkével és a magyar tarszával – 
együtt közösségi jelentőségű faj, vagyis szerepel az Európai Unió élőhelyvédelmi irányelvének 
mellékletein. 

A havasi cincér leginkább bükkösökben él, általában 300 és 2000 méter közötti tengerszint 
feletti magasságban (minél délebbre megyünk, annál magasabban, a bükk elterjedésének 
megfelelően). Más erdőtársulásokban sokkal ritkább, és azokban leginkább akkor fordul elő, ha 
elegyesen bükk is található bennük. Lárvája azért a bükkön kívül más fafajok, például a 
közönséges gyertyán, a juhar-, kőris- és hársfajok, a hegyi szil és a vadcseresznye fáját is 
fogyasztja. 

 
Merkl Ottó 2019. Otthona a holtfa. Élet és Tudomány 28. 
https://www.eletestudomany.hu/otthona_a_holtfa (2019. október 10.) 
  

https://www.eletestudomany.hu/otthona_a_holtfa%20(2019
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III. melléklet 

2. kérdőív 

Nem (karikázd be a megfelelőt!):   nő  férfi 

Születési hely, idő: ________________, _______, __________________, ______ 
(település) (év) (hónap) (nap) 

Lakhely (település neve): __________________________________________________   

Éltél máshol huzamosabb ideig (több, mint egy évig) a jelenlegi lakhelyeden kívül? Ha igen, hol? 
Ha több helyen is éltél, mindegyiket sorold fel! 

 _________________________________________________________________________________  

A szüleid hova jártak általános iskolába? (Mi a település(ek) neve?) 

 _________________________________________________________________________________  

Van a családod/barátaid/ismerőseid körében olyan, aki nyelvjárásban beszél? Kicsoda? 

 _________________________________________________________________________________  

Ha esetleg tudod azt is, hogy milyen nyelvjárást beszél ez a családtagod/ismerősöd, akkor írd le! 

 _________________________________________________________________________________  

Éltél huzamosabb ideig (legalább 3 hónapig) külföldön (karikázd be a megfelelő választ!)? 

igen    nem 

Sorold fel ezeket az alábbi táblázatban: 

Ország: 
    

Időtartam: 
    

Mi az anyanyelved? Ha több is van, mindegyiket írd ide! 

 _________________________________________________________________________________  
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Milyen idegen nyelveken beszélsz? Úgy sorold fel ezeket, hogy abba a sorba írod őket, amelyikben 
olyan állítást látsz, ami igaz az adott nyelvre! 

naponta használom: 

 _______________________________________________________________________________  

egy héten egyszer használom: 

 _______________________________________________________________________________  

évente néhányszor használom: 

 _______________________________________________________________________________  

a fentieknél még ritkábban: 

 _______________________________________________________________________________  

soha nem használom, de beszélem valamennyire: 

 _______________________________________________________________________________  

Válaszolj az alábbi kérdésekre! 

1) Amikor egy ismeretlen embert hallasz beszélni…, 
a) meg tudod ítélni egy-két perc után, hogy az illető mennyire okos vagy intelligens? 

  ___________________________________________________________________________  

b) meg tudod ítélni egy-két perc után, hogy az illető mennyire megbízható vagy becsületes? 

 ___________________________________________________________________________  

2) Hol beszélnek szerinted a legszebben magyarul? 

 ___________________________________________________________________________  

3) Szerinted mi a nyelvjárás? 

 ___________________________________________________________________________  

 ___________________________________________________________________________  

 ___________________________________________________________________________  

4) Az alábbiak közül melyik állítással értesz a leginkább egyet? Karikázd be a betűjelét! 
a) A nyelvjárás a köznyelv romlott változata. 
b) A nyelvjárás és a köznyelv egyenrangú változatok. 
c) A nyelvjárás az igazán tiszta anyanyelvi változat. 

5) Mennyire tartod műveltnek azt, aki a következő mondatokat használja? 
(1 = egyáltalán nem művelt, 5 = nagyon művelt) 

Példa 1 2 3 4 5 

Mindenért magát hibáztassa.      

Olvasnák még, ha lenne elég fény.      

Nem-e tudja, hogy merre van az iskola?      

 


