1. Olvasáskészség

1. Miért nem szeretnek a gyerekek sokáig az autóban utazni?

(1 pont)

mert nem tudnak mit csinálni
2. Mivel idegesíti a gyerek a szülőt utazás közben?

(3 pont)

10 másodpercenként kérdezi (1), hogy eltelt-e már 2 óra (1) és mikor
leszünk ott (1)
3. Milyen információkat érdemes összegyűjteni a célállomásokról?

(6 pont)

ha hegy (1), akkor miről híres (1), melyek a legmagasabb
csúcsai (1), ha város (1), milyen nagy (1), mik a nevezetességei (1)
4. Mit lehet csinálni utazás közben az autóban?

(2 pont)

kerdés-felelek játékot (1), ki lehet kérdezni a gyereket (1)
5. Miről feledkeznek meg a felnőttek utazás közben?

(2 pont)

hogy az utazás (1) is egyfajta kaland (1)
6. Milyen programokkal lehet a hosszú utazást kellemessé tenni?
piknik (1) vagy ebéd (1) a szabadban (1) vagy étteremben (1),
kolostor (1) vagy természeti látványosság megtekintése (1)

(6 pont)

2. Közvetítés

1.
(1)

nem írt sokáig
Elena baja

beteg volt (1)
alig tud járni (1), fáj a lába (1)

(2-3)

gyógyvizes kúra (1) fürdőben (1)

2.
(4-5)

javasolt kezelés
gyógy turizmus (1)

3.
(6)

jó lehetőség Magyarországon

(7-10)

ahol reumát (1) kezelnek (1), közel (1) Budapesthez (1)
két (1) hétre (1), masszázs (1), torna (1), úszás (1)

5.

közel (1) a fürdőhöz (1), teljes ellátással (1)

4.
fürdő jellemzői
(11-15) szükségletek
(16-18)

szálloda
most (1) nincs jelentősége (1)

6.
(19-20)

ár

3. Íráskészség

Здравей Иване,
Реших да ти пиша писмо, за да ти разкажа какво ми се случи в България. По интернет
си поръчах стая в хотел и кола. Писах, че искам стая за един човек с баня с вана и с
балкон към морето. Стаята да е светла, чиста и удобна. Поръчах си и кола под наем,
писах да е нова и бърза.
Стаята, която получих, беше с четири легла, с мръсен килим и пердета. Нямаше балкон,
а през прозореца се виждаше един шумен булевард, а не морето. В банята нямаше вана,
а само душ и тоалетна. Колата, която ми предложиха, беше стара и бавна и се развали
на първия ден. Занесох я на сервиз.
Много съм ядосан, но не знам, какво да правя. Ти какво ще ме посъветваш?
Надявам се при теб всичко е наред.
Сърдечни поздрави:
Лайош

