1. Olvasáskészség

Maximális pontszám: 20

A szöveg(ek) alapján válaszoljon magyarul a kérdésekre!

Rundt i parken
Knuthenborg Park er et kæmpeområde. Den del af parken gæsterne har adgang til er
over 500 ha - eller lige så stor som 1200 fodboldbaner! På det kæmpemæssige areal går ca.
1.000 dyr frit omkring.
Det er vigtigt for os, at vores dyr fodres rigtigt, så de er sunde og raske. Derfor er det
kun dyrepersonalet, der må fodre dem. Men du må gerne hjælpe personalet med at forebygge
skadelig fodring. Der er heldigvis masser af muligheder for at deltage i fodringen af
forskellige dyr sammen med vores dyrepersonale.
Når I har været på eventyr i Knuthenborg Park & Safari, kigget en tiger i øjnene, aet en
giraf og klappet en lama, bliver I sikkert sultne. I kan bruge vores pikniksteder. Det i orden at
krumme på græsset til frokost, mens I fortæller nogle sjove historier om jeres besøg.
Safarigrillen er en hyggelig familierestaurant, der tilbyder mad og drikke til både den
store og lille sult. Vores speciale er det store udvalg af sund og nem mad, fremstillet af de
bedste råvarer, der gør det lækkert at spise sundt. Vi steger en burger som er af 100% ren
oksekød, derefter kommer I selv diverse løg, agurker osv. i den. Prøv også vores
hjemmelavede sandwich, og man kan vælge mellem hjemmelavet tunsalat eller grillet kylling.
Vores pommes frites er en nyhed som har 50% mindre fedt og 30% færre kalorier, men de
smager skønt. Der kan også købes pizza, nuggets og fiskefilet. Nyd maden under
overdækning eller i vores dejlige gårdhave.
Nogle af sæsonens åbningsdage byder på særlige aktiviteter og events. Følg med i hvad
der sker hvornår på vores hjemmeside!
Vi håber, I får mange spændende oplevelser og en dejlig dag i Knuthenborg!

Kérdések:
1. Mekkor a Knuthenborg Szafaripark látogatható része, és hány állatnak
ad otthont a park?

(6 pont)

2. Kik etethetik a parkban élő állatokat, és miért?

(4 pont)

3. Hol lehet enni a szafariparkban?

(2 pont)

4. Mi jellemzi a Szafarigrill választékát? A leírás után hozzon három
példát az étterem kínálatából?

(6 pont)

5. Miért érdemes követni a park honlapját?

(2 pont)

2. Közvetítés

Maximális pontszám: 10

Ön egy külföldön dolgozni kívánókat segítő információs iroda munkatársa, akire azt a
feladatot bízták, hogy gyűjtse össze a munkavállalási engedélyre vonatkozó szabályokat
Dániában. Az interneten található dán nyelvű tájékoztatóból készítsen magyar nyelvű
kivonatot. Az alábbi szöveg alapján szedje pontokba a dániai munkavállalási engedélyre
vonatkozó információkat.
(A szöveg előtt szereplő számok a táblázatban megadott szempontokra várt információk helyét mutatják.
A zárójelben szereplő apró számok az értékelési egységet jelölik. 20 értékelési egység = 10 pont)

1. (1-2)
2. (3-8)

3. (9-12)

4. (13-14)

5. (15-18)

6. (19-20)

Nordiske statsborgere og EF-statsborgere er fritaget for opholdstilladelse og kan
frit indrejse og arbejde i Danmark.
Andre udenlandske statsborgere skal have arbejdstilladelse. Følgende personer er
dog undtaget: Udenlandske diplomater, der bor her i landet, samt medfølgende
familiemedlemmer og medhjælpere ansat i den personlige husholdning, samt
personale i udenlandske tog og biler i international trafik.
Følgende udlændinge kan arbejde uden arbejdstilladelse, hvis opholdet varer max.
3 måneder fra indrejsen: Forskere, kunstnere, repræsentanter på forretningsrejse
for udenlandske firmaer, professionelle idrætsudøvere, som skal deltage i
prøvetræning i en dansk idrætsklub.
Fritagelsen for kravet om arbejdstilladelse fritager dog ikke for kravet om visum.
En udlænding skal under alle omstændigheder have visum, hvis han eller hun
hører til de statsborgere, som har visumpligt for at kunne rejse ind her i landet.
Ansøgning om opholds- og arbejdstilladelse skal indgives til en dansk
repræsentation i ansøgerens hjemland eller i det land, hvor ansøgeren har haft fast
ophold i de sidste 6 måneder.
En arbejdstilladelse har gyldighed i samme tidsrum som udlændingens
opholdstilladelse.

1. (1-2)
nincs szükségük munkavállalási
engedélyre
2. (3-8)
az egyéb országokból érkezők közül
nincs szükségük munkavállalási
engedélyre
3. (9-12)
nincs szükségük munkavállalási
engedélyre az alábbi munkavállalóknak,
ha 3 hónapnál rövidebb ideig
tartózkodnak az országban
4. (13-14)
a külföldinek vízumra van szüksége

5. (15-18)
hol igényelhető a munkavállalási
engedély
6. (19-20)
a munkavállalási engedély érvényessége

3. Íráskészség

Maximális pontszám: 20

Terjedelem: 8-10 sor
Kérjük, hogy a feladat megoldása során – a titkos adatkezelés érdekében – ne használja saját adatait!

Írjon rövid levelet Dániában élő barátjának. Kérjük, tartsa be a dán levélforma sajátosságait
(dátum, megszólítás, üdvözlő formula, aláírás).
(Felhívjuk figyelmét, hogy a levelet nem kell postai címmel ellátni!)
Levelében
a. számoljon be arról, hogy nemrégiben találkozott régi osztálytársaival;
b. írja le hol és milyen alkalomból találkoztak (pl. osztálytalálkozó, egyik osztálytárs
esküvője, stb.);
c. említsen meg egy érdekes, vidám vagy szomorú dolgot, ami valakivel az osztályból az
eltelt időben történt;
d. végül kérdezze meg, barátja mit tervez az őszi szünetre, mert szeretné meghívni egy
hétre Magyarországra.

