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I. feladat
Olvasáskészség 1.

Maximális pontszám: 15

Olvassa el figyelmesen az alábbi szöveget, majd annak alapján válaszoljon magyarul a
kérdésekre!

Calgary Public Library
You can get your own Calgary Public Library card at any branch by paying the registration
fee and presenting two pieces of identification, one showing your current Calgary address.
Children require the approval of a parent to get a card. You must renew each year by showing
identification with your current Calgary address, paying the registration fee and any
outstanding fees.
Just visiting? You may purchase a temporary library card valid for 3 months at a cost of $20.
Just bring in 2 items of personal identification, and let us know your temporary Calgary
address. After registering, you may borrow 3 items at any one time from our collections and
you can have daily Internet access.
Lost or Stolen Cards: Report a lost or stolen library card immediately by calling 260-2608.
You have to pay a fee of $5 to replace a lost or stolen card.
Borrowing: Use your card at any branch of the Calgary Public Library to borrow books,
DVDs, music CDs, and old magazines.
If your library card membership has expired, you will be unable to use the Internet Catalogue
to renew or place holds on items. You must visit a library in person to renew your
membership; please bring current address identification. Membership renewals cannot be
made over the phone.
Current issues of magazines and newspapers must be used in the Library.

1. Mi szükséges a könyvtári tagsághoz?
2. Mit lehet és mit nem lehet kölcsönözni a könyvtárból a könyveken kívül?
3. Mi szükséges az ideiglenes könyvtári tagsághoz?
4. Mire jogosít az ideiglenes tagsági?
5. Mi a teendő, ha elvész a tagsági?

4 pont
4 pont
2 pont
3 pont
2 pont

Olvasáskészség 2.

Maximális pontszám: 5

Olvassa el figyelmesen az alábbi szöveget, majd egészítse ki értelemszerűen a megadott
szavakkal / szókapcsolatokkal! A megfelelő szó /szókapcsolat betűjelét írja a táblázatba a
példa (0) szerint!
Egy kifejezés csak egyszer használható fel. Felhívjuk figyelmét, hogy a megadott kifejezések
közül kettőre nincs szükség.

THEME PARK TRIP
Yesterday was …0…! We went on an end-of-year trip to the theme park. I …1… so early
because the coach picked us up from school at 8 a.m.!!! Not funny!! Can you believe that Dan
nearly missed the coach? Typical! He …2… shouting and luckily the headteacher saw him
and stopped the coach. The journey was awful – there was an accident on the
motorway…3…, so we got to the park really late and there were already huge queues for all
the rides. :-(
The rides were brilliant. I went on the Xtreme, which is totally crazy! It goes so fast and
…4… when it stopped.
After lunch we went on the water rides – my favourite! We got so wet and it started raining,
too. They took a photo of us on the ride and my eyes were closed and …5… with my mouth
wide open. Such an embarrassing photo and then Kiara bought it and showed everyone!

A/ was running down the street B/ had to get up C/ because we were late D/ I felt dizzy
E/ have to wake up F/ so we were in a traffic jam for ages G/ fantastic H/ I was screaming
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II. feladat
Íráskészség 1.

Maximális pontszám: 15

Terjedelem: 8-10 sor
Kérjük, hogy a feladat megoldása során – a titkos adatkezelés érdekében – ne
használja saját adatait!
Ön angliai nyelvtanfolyamon vesz részt. Írjon levelet barátjának angolul, amelyben
beszámol arról, hogy
 hogyan telnek napjai,
 miért és hogyan iratkozott be a helyi könyvtárba,
 milyen könyveket olvas,
 és még mit csinál szabadidejében.

Íráskészség 2.

Maximális pontszám: 5

Terjedelem: 3-4 sor
Írjon rövid üzenetet külföldi ismerősének, amelyben meghívja egy kirándulásra. Írja meg,
mikor és hova mennek, és miért érdemes eljönnie!

III. feladat
Közvetítés

Maximális pontszám: 10

Ismerőse egy angol nyelvű újságban az alábbi cikkre bukkan az alvással kapcsolatban.
Mivel nem érti pontosan, foglalja össze a számára magyarul a cikkben olvasható
tanácsokat a megadott szempontok alapján!
A szöveg előtt vastagon szedett számok azokat a szempontokat jelölik, amelyeket a táblázat első
oszlopában megadtunk. A zárójelben szereplő, apróval szedett számok az értékelési egységet jelölik.
(20 értékelési egység = 10 pont)

If you're having trouble sleeping, change your sleep habits for a better night's rest.
1. (1-5) Sleep primarily at night. Go to bed and get up at about the same time every day, even
at the weekends.
2-3. (6-11) Don't eat or drink large amounts before bedtime. Eat a light dinner at least two
hours before sleeping. Avoid spicy or fatty foods, which can prevent a good sleep and also
avoid caffeine for eight hours before your planned bedtime.
4. (12-16) Exercise regularly. Regular physical activity can help you fall asleep faster and make
your sleep more restful. However, for some people, exercising right before bed may make
getting to sleep more difficult.
5. (17-20) Create a bedroom that's ideal for sleeping. Make it cool, dark, quiet and comfortable.
Töltse ki a táblázatot a megadott szempontok szerint!
1. az alvás időpontja

5

(1-5 értékelési egység)

2. evés

4

(6-9 értékelési egység)

3. ivás
(10-11 értékelési egység)

2

4. testmozgás

5

(12-16 értékelési egység)

5. hálószoba
(17-20 értékelési egység)

4

