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Munkáltató: ..................................................   Kitöltés kezdete: ........................  

 

Képző Intézmény: ........................................   Kitöltés vége: ............................  

 

Munkakör: ....................................................  

 

 

Kérdéssor általános kompetenciák felmérésére 

 

1. Kérjük, oldja meg a következő feladatokat:       

 

a) 995 + 405 + 46 = ………   

 

b) 325 cm = …… méter   

 

c) Egy 5 x 18 méter alapterületű helyiség hány négyzetméter? 

 ……………………. 

d) Állítsa növekvő sorrendbe az alábbi számsort! 

532,  -3,  48,  0,  25,  -20,   

…………………………………………….. 

e) Rajzolja be az óralapra a mutatókat úgy, hogy a leolvasható idő 

15,40 perc legyen! 

 

2. Kérjük, írjon 5 olyan tulajdonságot, ami leginkább jellemzi Önt!    

a) ……………………………… 

b) ……………………………… 

c) ……………………………… 

d) ……………………………… 

e) ……………………………… 
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3. Kérjük, írja le 5 mondatban, hogy mit csinál szabadidejében a legszívesebben!   

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………….. 

4. Kérjük, olvassa el a következő szöveget és válaszoljon a kérdésekre!  

 

Milyen üzlet hirdetése olvasható? …………………………………………………………… 

Hol található ez az üzlet? …………………………….……………………………………… 

Kapát és fűmagot szeretnénk vásárolni. Megkapjuk-e ezeket ebben a boltban? Válaszát 

indokolja! ……………………………………….…………………………….……………… 

  GAZDABOLT A SASHALMI PIACON    

VETŐMAGOK, PERMETSZEREK, PERMETEZŐK, SZERSZÁMOK, HORDÓK, 

LOCSOLÓTÖMLŐK, KISGÉPEK, TAKARÓ ÉS MEZŐGAZDASÁGI FÓLIÁK 

NAGYKERESKEDELMI ÁRON. 

FUVAROZÁST VÁLLALUNK. 10.000 FT FELETTI VÁSÁRLÁS ESETÉN 

INGYENES HÁZHOZ SZÁLLÍTÁS A KERÜLETBEN. 

 Nyitva: kedd-péntek 7-16 óráig, szombat 7-12 óráig 

 ►Cím: Budapest, XVI. kerület Lipcse u. 11.  Telefon: 404-1438 

 HA A PIACON JÁR, NÉZZEN BE HOZZÁNK! 



TOP-5.1.1 – 15 – BS1 – 2016 – 00001 
„Foglalkoztatási Paktum Békés Megyében” 

 

 
 

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………… 

Mikor ingyenes a házhoz szállítás? …………..……………………………………………… 

Nyitva található-e az üzletet hétfőn délután?……………… 

miért?…………………………………………………………………

…………………………………………………..…………………… 
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Kiegészítő kérdések a munkavállalási és mobilitási hajlandóságra 

vonatkozóan 

 

I. Írja le azt a három legfontosabb dolgot, ami miatt (minél előbb) munkába szeretne állni: 

 

a) ……………………………………………………………….. 

b) ……………………………………………………………….. 

c) ……………………………………………………………….. 

 

II. Egy Önnek megfelelő munkahely miatt átjárna, vagy elköltözne-e másik településre? 

(Karikázza be a megfelelőnek tartott választ!) 

 

a) igen, de csak akkor, ha ezt a munkáltató fizeti 

b) igen, akár saját költségen is  

c) nem járnék át, vagy költöznék másik városba a munkavállalás érdekében 

 

III. Ha vállalná az átjárást, mennyi lenne az a távolság, amit az átjárásra elfogadhatónak 

talál?  (Ha nem vállal ingázást, erre a kérdésre nem kell válaszolnia!) 

a) 20-50 km 

b) 50-100 km 

c) 100-200 km 

d) nem tudja 

 

IV. Ha a munkavállalás érdekében elköltözne, azt a megyén kívülre tenné?   

a) nem, csak megyén belül vagyok hajlandó költözni 

b) igen, megyén kívülre is elköltöznék 

 

 

 


