1. Olvasáskészség

Maximális pontszám: 20

A szöveg(ek) alapján válaszoljon magyarul a kérdésekre!

Гуча
Гуча је градско насеље у Србији. Први пут се спомиње 1476. године у турском попису,
јер су тада Србијом владали Турци. Ово мало место познато је по трубачима и
фестивалу (сабору) на који долазе многи посетиоци из разних земаља света. Први сабор
трубача је почео сасвим скромно, у октобру 1961. Тада су учествовала само два
оркестра. Основна идеја за сабор потиче од дугогодишњег новинара, Благоја
Радивојевића. Данас сабор има многе спонзоре од новина, часописа, до телевизијских
програма, банака и приватних лица. Гуча је позната и по доброј храни и најбољим
српским специјалитетима. Најпопуларнији су купус са месом, јагњетина и месо са
роштиља. У Гучи ћете наћи многе ресторане. Цене у просеку за један оброк износе од
150 до 1200 динара. Већина ресторана се затвара после поноћи.

Kérdések:
1. Hol említik először Gucat?

(1 pont)

2. Miről híres Guca?

(2 pont)

3. Ki volt Blagoje Radivojevic?

(1 pont)

4. Kik a fesztivál sponzorai?

(4 pont)

5. Honnan érkeznek a turisták?

(2 pont)

6. Meddig vannak nyitva az éttermek?

(2 pont)

7. Hogyan kezdődött a gucai fesztivál?

(2 pont)

8. Mely ételeket rendelik a legtöbben?

(4 pont)

2. Közvetítés

Maximális pontszám: 10

Barátja egy szerb nyelvű cikkben az alábbiakat olvasta a napozással kapcsolatban.
Mivel nem érti pontosan miről van szó, foglalja össze számára magyarul a cikkben
olvasható tanácsokat a megadott szempontok alapján.
(A szövegben zárójelben lévő számok azt jelzik, hogy a várt információ a szám után lévő szövegrészben
található. A számok az értékelési egységekre utalnak. 20 értékelési egység = 10 pont)

1. (1-4) Сунчеви зраци садрже много Д витамина, па суначање чини добро организму,
утиче на боље расположење, јача имунитет. Али приликом сунчања треба да се
придржавамо неких савета.
Никада немојте лежати на сунцу између једанаест сати и два сата поподне. Петнаест
минута пре сунчања обвезно се намажите кремом за заштиту. Узимајте вашој кожи
одговарајућу крему. Особе са светлом кожом смеју само 10 – 15 минута бити на јаком
сунцу. 2. (5-8) Увек тражите крему на којој пише да штити и од ултраљубичастих зрака.
3. (9-12) Ако сте близу воде или у води још више сте изложени опасности, јер вода одбија
сунчеве зраке. 4. (13-16) Ако идете негде по сунцу главу, обавезно заштитите шеширом
или капом, обуците лаку, памучну одећу. 5. (17-20) Мала деца и бебе се уопште не смеју
задржавати на сунцу, најбоље је да буду у хладовини.

Mit tudunk meg a cikkből az alábbiakkal kapcsolatban? A táblázat üresen hagyott
részébe írjon!
1. (1-4)
napsütés előnyei
2. (5-8)
krém kiválasztása
3. (9-12)
vízparton
4. (13-16)
öltözködés
5. (17-20)
kisgyermekek,
csecsemők

3. Íráskészség

Maximális pontszám: 20

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

Ön Szerbiába szeretne utazni, nyaralni. Írjon levelet egy utazási irodának és érdeklődjön a
lehetőségekről. Adja meg lehetséges utazási időpontját. Kérdezzen rá a szállás típusaira, az
ellátásra és az odautazási lehetőségekre. Levelében térjen ki az árra is. Kérjen visszajelzést,
adja meg elérhetőségeit.

