1. Olvasáskészség

Maximális pontszám: 20

A szöveg(ek) alapján válaszoljon magyarul a kérdésekre!

На академії мож ся учіти і русиньскый язык
Так як каждый рїк, і кінцём минулого року в днях 29. і 30. децембра Педаґоґічна і
соціална академія у Пряшові зорґанізовала День отвореных дверей. Cесь день
зорганізовали про родічів і потенціалных штудентів, котры сі подали приглашкы на
штудіум. В рамках той презентації директорка школы представила родічам блок
предметів, котры академія понукать як повинны, або як выберовы. Меджі выберовы
предметы належать чуджі языкы – а то анґліцькый, нїмецькый, руськый а од минулого
року прибыв і русиньскый язык. То значіть, же штуденти сі можуть як другый чуджій
язык выбрати предмет русиньскый язык і култура.Тот предмет запрезентовала родічам
выскумна працовнічка і учітелька русиньского языка і културы з Інштітуту
русиньского языка і културы Пряшівской універзіты у Пряшові – ПгДр. Кветослава
Копорова. Інштітут є ґарантом штудія того штудійного проґраму на Пряшівскій
універзітї і є охотный забеспечіти ёго выучованя і на споминаній академії. Родічів тота
інформація заінтересовала, главно тых, котры мають русиньске корїня а їх дїти іщі
комунікують по русиньскы.Такой на презентації ся пригласило вісем родічів, меджі
іншыма і двоє родічів із *Шаріського Ястрабя, котры бы про свої дїти выбрали
русиньскый язык, но їх скуточный інтерес ся вкаже аж в септембру, коли ся дізнаме,
кілько з приятых штудентів ся на тот предмет скуточно пригласить.
Forrás: http://www.rusynacademy.sk/rusynski/rusyn_osvita.html#noveucebniky

*Шаріськый Ястраб – Felsőkánya

Kérdések:
1. Mit rendezett az Oktatási- és Szociális Akadémia?

(1 pont)

2. Mikor tartották a rendezvényt?

(2 pont)

3. Kinek szervezték a rendezvényt?

(2 pont)

4. Milyen tantárgyakat mutatott be az iskola igazgatónője?

(2 pont)

5. Milyen nyelveket lehet választani?

(4 pont)

6. Milyen tantárgyat tanulhatnak második idegen nyelvként a diákok?

(2 pont)

7. A megadott információ különösen kit érdekelt?

(3 pont)

8. Összesen hány szülő jelentkezett, hogy a gyermeke tanulja a nyelvet?

(3 pont)

9. Mikor derül ki a nyelv iránti érdeklődés a diákoknál?

(1 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 ruszinul!
(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. (3-4)
3. (5-8)
4. (9-10)
5. (11-13)

6. (14-18)

7. (19-20)

Почітованый пан Шандор Ріґетті!
Вам пише директор Центра молодых Русинів на Словеньску, пан Петро
Штефаняк.
12. септембра 2013 отвориме в Братїславі Центр молоды Русинів.
Канцеларня молодежной орґанізації молоды буде на Галовій уліцї №17.
Центр молодых Русинів буде мати салу на пробы проґрамів і на выступлїня.
Туй тыж буде і русиньске радіо Русин ФМ, і фоклорный колектів Рутенія.
Хочеме Вас запросити на святочне отворїня Центра молоды Русинів.
Отворїня Центра буде проходити під потровительством Братїславского
самосправного краю і Пряшівского Інштітута русинсьского языка.
Почас святочного отворїня центра одбудуть ся і выступлїня русиньскых
молодежных колектівів. Проґрам буде транслёвати у жывім высыланю
русиньске інтернетове радіо.
Просиме напиште дату Вашого приїзду. Одповідь просиме загнати на адрес:
rusyn@centrum.sk
З поздрваом,
пан Петро Штефаняк, директор Центера молодых Русинів на Словеньску.

Mit tudunk meg a levélből az alábbiakkal kapcsolatban?
1. (1-2)
A levél írója és beosztása

2. (3-4)
A központ megnyitásának időpontja és
helyszíne

3. (5-8)
Ifjúsági szervezet titkárságának címe és
helyiségének rendeltetése

4. (9-10)
Tevékenységek

5. (11-13)
A központ megnyitója és támogatói

6. (14-18)
A megnyitó programja

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 levelet az újság szerkesztőségének arról, hogy szeretne előfizetni a Ruszin hírek c. lapra.
Levelében a következő szempontokra térjen ki:
a. Mutatkozzon be.
b. Honnan és mit tud a lapról?
c. Kedvenc rovata.
d. Milyen célból szeretne továbbra is olvasója lenni.

