1. Olvasáskészség

Maximális pontszám: 20

A szöveg(ek) alapján válaszoljon magyarul a kérdésekre!

Мукачівський замок, овіяний легендами...
Західну Україну можна сміливо назвати замковим краєм. Це – єдиний регіон
України, де і сьогодні збереглися замки.
Один із найдавніших замків знаходиться в Закарпатті – у місті Мукачеве. Цей
замок має назву Паланок.
Сьогоднішнє Мукачеве – невелике місто, в якому розташовані двоповерхові та
триповерхові будиночки, а у дворах багато квітів.
Піднімаємося по замковій горі, долаємо кілька десятків метрів – і ось ми вже
знаходимося перед мостом, який веде нас до замку. «Паланок» будували не одне
століття. Перші укріплення слов’янських племен білих хорватів з’явилися тут у V
столітті. У ІХ-ХІ століттях на замковій горі з’явилися дерев’яні укріплення, а пізніше –
кам’яні.
Замок складається з трьох частин. Найстарішим є Верхній замок, побудований у
XIV-XVI століттях, який знаходиться на вершині замкової гори. На шість метрів нижче
побудований Середній замок, а ще на шістнадцять метрів – Нижній замок.
Про замкову гору й замок ходять легенди.
У Верхньому замку знаходиться колодязь глибиною вісімдесят п’ять метрів, воду
з якого використовували до кінця ХІХ століття. Кожен турист вважає за необхідність
вкинути в колодязь монетку і загадати бажання. І воно обов’язково здійсниться.
Існує легенда про качку, яку пустили в колодязь, а вона згодом випливла у річці
Латориці.

Kérdések:
1. Ukrajna melyik részén maradtak fenn várak?

(1 pont)

2. Melyik várat tartják az egyik legrégebbi várnak?

(1 pont)

3. Hol van a munkácsi vár és mi a neve?

(2 pont)

4. Milyen Munkács ma?

(3 pont)

5. Hány részből áll a munkácsi vár?

(1 pont)

6. Mi derül ki a szövegben a Felső várról?

(3 pont)

7. Mi derül ki a szövegben a Felső vár kútjáról?

(2 pont)

8. Hol helyezkedik el a Középső és az Alsó vár?

(3 pont)

9. Mit dobnak a turisták a kútba és miért?

(2 pont)

10. Mi történt a legenda szerint a kacsával?

(2 pont)

2. Közvetítés

Maximális pontszám: 10

Foglalja össze az alábbi levél tartalmát magyar nyelven a táblázat első oszlopában megadott
szempontok szerint főnöke számára, aki nem tud ukránul!
(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. (3-6)
3. (7-9)
4. (10)
5. (11-13)
6. (14-18)
7. (19-20)

Шановний пане Ткач!
Вам пише директор Київського зоопарку Тарас Коваленко.
Наш зоопарк розташований у центрі міста Київ, на проспекті Перемоги.
У зоопарку налічують більш ніж двісті різноманітних рідкісних тварин, серед них
три індійські слони, дев’ять амурських тигрів, один лев та сім африканських зебр.
Нещодавно в журналі «ЗОО» ми прочитали про те, що у Вашому зоопарку
загинув слон, якого звали Елла, і Ви шукаєте нового слона.
Ми вирішили подарувати Вам одного з наших слонів.
Ми запрошуємо Вас у наш зоопарк у кінці серпня чи на початку вересня цього
року.
Ми покажемо Вам наш зоопарк, розкажемо про його історію, про нашу работу,
про наших тварин та передамо наш подарунок.
Просимо повідомити про дату Вашого приїзду. Відповідь просимо надіслати на
адресу: animals@kijev.ua
З повагою,
директор Київського Зоопарку
Т.І. Коваленко

Mit tudunk meg a levélből az alábbiakkal kapcsolatban?
1. (1-2)
A levél írójának munkahelye,
beosztása

2. (3-6)
A levélben megnevezett állatok

3. (7-9)
A „ZOO” folyóirat információi

4. (10)
A kijevi állatkert ajánlata

5. (11-13)
A meghívás időpontja

6. (14-18)
Javasolt program

7. (19-20)
A levélíró kérése

3. Íráskészség

Maximális pontszám: 20

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

Írjon barátjának levelet arról, hogyan telt a múlt vasárnapja.
•

Miért más ez nap, mint a többi?

•

Hogyan indult a napja?

•

Mivel telt a vasárnap?

•

Értékelje a napot.

