1. Olvasáskészség

Maximális pontszám: 20

A szöveg(ek) alapján válaszoljon magyarul a kérdésekre!

Life
Du lever bara en gång och det är nu.
Många människor äter näringsrik mat men sover ändå inte gott på natten. Många människor
motionerar flera gånger i veckan men ger inte kroppen tillräckligt med näring. Många sover
bra men aktiverar faktiskt inte sin kropp när den är vaken. Hur lever du?
De allra flesta av oss vet att kroppen behöver bra kost, motion och vila för att må som bäst. Vi
på Life tror på hälsa som passar in livet. Att ta hand om sig själv ska kännas naturligt, inte
vara ett extra moment som tar tid och energi. Vi tror att en varaktig hälsa är något som man
jobbar med hela livet, varje dag. Alla människor har olika behov och olika förutsättningar.
Kom in till oss så hjälper vi dig på din resa mot ett mer balanserat liv.
Life Europe AB har 410 butiker fördelat på Sverige, Norge och Finland. Koncernen har 380
anställda och omsatte över 1,6 miljarder SEK 2008. Alla Life-butiker har minst en
auktoriserad hälsorådgivare. För att få kalla sig auktoriserad hälsorådgivare ska man ha
genomgått och regelbundet vidareutbilda sig i hälsofackhandelns utbildning som innefattar
näringsfysiologi, hälsolivsföring, varukännedom, naturläkemedel och grundkunskaper i
farmakognosi.
VÄLKOMMEN!
Öppetider:
Mån-fre: 10-19
Lör: 10-17
Sön: 11-17
(www.varmdokopcentrum.com)

Kérdések:
1. Mi az üzlet mottója?

(2 pont)

2. Mit kapnak a hozzájuk fordulók?

(2 pont)

3. Mi az a három probléma, ami a legtöbb embernek gondot okoz?

(6 pont)

4. Mi az a három dolog, amire a testnek szüksége van az egész életen át
tartó egészséghez?

(3 pont)

5. Mit tudunk meg a hirdetésből a cégről?

(5 pont)

6. Mi az, amiből legalább egy van a bolthálózat minden egységében?

(2 pont)

2. Közvetítés

Maximális pontszám: 10

Az Ön egyik munkatársának kislánya Svédországban fog tölteni két hetet, mint cserediák. A
csereprogramról szóló tájékoztatóban minden fontos tudnivaló le van írva svédül, de mivel az
Ön kollégája ( a kislány anyukája) nem beszéli a nyelvet, Öntől kér segítséget, hogy fordítsa
le számára a levélben foglalt információkat. Olvassa el a tájékoztatót majd a megadott
szempontok alapján írja le magyarul a tudnivalókat, amelyekre a munkatársának szüksége
van!
(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)

Kära barn och föräldrar!
Vi önskar en trevlig vistelse för alla elever som hälsar på vår underbara huvudstad!
1-2. (1-2) Vår skola tar emot (1-2) tio utländska barn i år i tre av våra klasser. (3-4) Alla av dem är
12-åriga och ska besöka samma årskurs.
3. (5-9) På eftermiddagarna har de möjlighet att delta i olika fritidsaktiviteter i vårt fritidshem
var de kan välja bland musik, idrott eller konstutbildning.
4. (10-15) Familjerna som erbjuder kost och logi till de utländska eleverna är alla barnfamiljer
med två eller fler barn i ungefär samma ålder som våra gäster. Eleverna får eget rum under
dessa två veckor.
5. (16-20) Vi ska ha ett helt veckoslut när barnen kan ta en spännande och intressant tur runt i
staden. Med ledning av våra lärare ska de besöka flera berömda muséer och parker i
Stockholm. Kostnaden av denna utflykt blir 900 kronor.
Alla är hjärtligt välkomna!
Bergaskolans lärarkår

1. (1-2)
csereprogramban résztvevők
száma, elosztásuk
2. (3-4)
a gyermekek életkora,
évfolyamuk
3. (5-9)
tanórákon kívüli egyéb
elfoglaltságok
4. (10-15)
befogadó családok, az általuk
nyújtottak
5. (16-20)
hétvégi kirándulás

3. Íráskészség

Maximális pontszám: 20

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

Írjon levelet ismerősének svédül, amelyben beszámol arról, hogy
•

nemrég új kolléga jött a munkahelyére, akivel közösen kell egy projekten dolgozniuk;

•

az új kolléga nagyon szimpatikus, és míg idáig Ön magányosnak érezte magát a
munkahelyén, most jó barátra lelt;

•

együtt járnak kutyát sétáltatni;

•

az új barát még arra is rávette, hogy autó helyett biciklizzenek a munkahelyre és
délután haza!

