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Olvassa el a szöveget, és oldja meg a szövegértést ellenőrző 
feladatokat! 
 

Hirdetést dobtak a postaládájába: 
Érintőképernyős okostelefonok, GPS-ek, PDA-k és LCD kijelzők 

javítása 
 
Előfordult már veled, hogy leejtetted az okostelefonodat, a GPS-edet 
vagy a Kindle e-book olvasódat? Esetleg eltört a gépeden az érintőpanel, 
az lcd-kijelző, vagy csak meghibásodott a szerkezet? Nem kaptál 
segítséget sehol, mert mindenhol azt a választ kaptad, hogy sajnos nem 
tudják megjavítani a törött kijelzőt? Akkor te a brumbrum.hu-t kerested! 

Sérült, hibás, törött kijelzők javítására, gyors beszerzésére specializált cég 
vagyunk. A brumbrum.hu mindenféle telefon, tablet, e-book olvasó, 
LCD panel, GPS kijelző, monitor, megjelenítő panel garanciális 
leszállítását továbbá beépítését vállalja. 

Cégünk vállalja a teljesség igénye nélkül, bármilyen törött, vagy sérült 
touchscreen és még számtalan gps-navigáció típus kijelző-cseréjét, 
alkatrészek értékesítését és a gépek szervizelését. 
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3.1. Válassza ki a helyes választ a kérdésekre! 
 

1. Mit hirdet a szöveg? 
  a) állást 

b) lakást 
c) szolgáltatást 

 
2. Mi az érintőpanel? 

  a) lakótelepi lakás 
b) képernyőfajta 
c) kurzorirányító elem 

 
3. Az e-book olvasó: 

  a) szemüvegfajta 
b) könyvolvasó tablet 
c) imaeszköz 

 
4. Mi az lcd-kijelző? 

  a) képernyőtípus  
b) kábítószermérő 
c) autóindex 

 
5. Mi a szervizelés? 

  a) javítás 
b) gyógyszer a vizeletben 
c) szolgálat 
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3.2. Írja be a hiányzó igekötőket!  
(Minden pont egy hiányzó betűt jelöl) 
 
.  .  . fordult már veled, hogy  .  . ejtetted az okostelefonodat, a GPS-edet 

vagy a Kindle e-book olvasódat? Esetleg  . . tört a gépeden az 

érintőpanel, az lcd-  .  . jelző, vagy csak  .  .  . hibásodott a szerkezet? Nem 

kaptál segítséget sehol, mert mindenhol azt a választ kaptad, hogy sajnos 

nem tudják  .  .  . javítani a törött  .  . jelzőt? Akkor te a brumbrum.hu-t 

kerested! 

Sérült, hibás, törött  .  . jelzők javítására, gyors  .  . szerzésére specializált 

cég vagyunk. A brumbrum.hu mindenféle telefon, tablet, e-book olvasó, 

LCD panel, GPS .  . jelző, monitor,  .  .  . jelenítő panel garanciális  .  . szál-

lítását továbbá  .  . építését vállalja. 

Cégünk vállalja a teljesség igénye nélkül, bármilyen törött, vagy sérült 

touchscreen és még számtalan gps-navigáció típus . . jelző-cseréjét, 

alkatrészek értékesítését és a gépek szervizelését. 
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3.3. Alakítsa át az összes mondatot tagadással (NEM) az eredetivel 
ellenkező értelmű mondattá! 
 

1. Előfordult már veled, hogy leejtetted az okostelefonodat, a GPS-
edet vagy a Kindle e-book olvasódat? 

 
2. Esetleg eltört a gépeden az érintőpanel, az lcd-kijelző, vagy csak 

meghibásodott a szerkezet?  
 

3. Akkor te a brumbrum.hu-t kerested! 
 

4. Sérült, hibás, törött kijelzők javítására, gyors beszerzésére 
specializált cég vagyunk. 

 
5. A brumbrum.hu mindenféle telefon, tablet, e-book olvasó, LCD 

panel, GPS kijelző, monitor, megjelenítő panel garanciális 
leszállítását továbbá beépítését vállalja. 
 

6. Cégünk vállalja a teljesség igénye nélkül, bármilyen törött, vagy 
sérült touchscreen és még számtalan gps-navigáció típus kijelző-
cseréjét, alkatrészek értékesítését és a gépek szervizelését. 
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3.1. 
 
1 2 3 4 5 
c b b a a 
 
 
3.2. 
 
Térjen vissza az  eredeti szöveghez, és ellenőrizze a megoldását 
 
 
3.3. 

1. Nem fordult elő még veled, hogy leejtetted az okostelefonodat, a GPS-
edet vagy a Kindle e-book olvasódat? 

2. Nem tört el esetleg a gépeden az érintőpanel, az lcd-kijelző, vagy csak 
meghibásodott a szerkezet? 

3. Akkor te nem a brumbrum.hu-t kerested! 

4. Nem vagyunk sérült, hibás, törött kijelzők javítására, gyors beszerzésére 
specializált cég. 

5. A brumbrum.hu nem vállalja mindenféle telefon, tablet, e-book olvasó, 
LCD panel, GPS kijelző, monitor, megjelenítő panel garanciális 
leszállítását továbbá beépítését. 

6. Cégünk nem vállalja a teljesség igénye nélkül, bármilyen törött, vagy 
sérült touchscreen és még számtalan gps-navigáció típus kijelző-cseréjét, 
alkatrészek értékesítését és a gépek szervizelését. 
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