1. Olvasáskészség

Maximális pontszám: 20

A szöveg(ek) alapján válaszoljon magyarul a kérdésekre!

Tehnički muzej u Zagrebu vrlo je zanimljiv i popularan muzej. Osnovan je prije više od 50
godina i ima mnogo odjela koji su zanimljivi i djeci i odraslima – odjel o različitim vrstama
energije, odjel o prometnim sredstvima, planetarij i drugo. Tehnički muzej ponosi se svojim
Parkom velikana – to je park sa skulpturama znanstvenika iz Hrvatske (Fausta Vrančića,
Ruđera Boškovića i drugih).
Nedjeljom prijepodne posjetitelji Tehničkog muzeja mogu se voziti starim tramvajem M-24 iz
1924. godine. Tramvaj vozi putnike zagrebačkim centrom. Njegova najveća brzina je 40
kilometara na sat. Njegova boja je plava. To je boja grada Zagreba. Zanimljivo je da prvi
zagrebački tramvaji nisu bili plavi nego žuti. Grad Zagreb poklonio je tramvaj M-24
Tehničkom muzeju 1973. godine.

Kérdések:
1. Milyen az említett múzeum és hol található?

(3 pont)

2. Milyen részlegei vannak a múzeumnak?

(4 pont)

3. Milyen parkja van a múzeumnak, és mi található ott?

(4 pont)

4. Milyen közlekedési eszközzel lehet eljutni vasárnap a múzeumba?

(3 pont)

5. Milyen a közlekedési eszköz színe, és miért?

(3 pont)

6. Milyenek voltak az első közlekedési eszközök?

(3 pont)

2. Közvetítés

Maximális pontszám: 10

Horvátul nem beszélő kollégája Horvátországba megy kirándulni. Kapott egy kis
útmutatást e-mailen, horvát nyelven egy Zágráb környéki kirándulóhelyről. Segítsen
neki átadni ezeket az ismereteket a kérdések alapján!
(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) Park prirode je područje koje ima veliku ekološku, estetsku i rekreacijsku vrijednost. U
Hrvatskoj ima puno parkova prirode. 2. (3-8) Medvednica ili Zagrebačka gora (popularno
zvana Sljeme) jedan je od hrvatskih parkova prirode. Zove se po medvjedima koji su nekad
ondje živjeli. Sljeme ima lijepu, očuvanu prirodu s puno šuma i livada. Zbog krasne prirode i
blizine grada Zagreba vrlo je posjećeno. Sa Sljemena je prekrasan pogled na grad i okolicu.
Sljeme privlači mnoge izletnike. 3. (9-14) Oni idu na izlete na Sljeme autobilom, autobusom ili
žičarom. Planinari i drugi ljudi koji vole dugo hodati idu na Sljeme pješice. Put pješice traje
sat i pol do dva sata. Planinari uživaju u prirodi, zraku i rekreaciji. 4. (15-18) Na Sljemenu ima
puno planinarskih domova. U domovima je ugodna, domaća atmosfera. Tamo se planinari
mogu odmoriti i ugrijati ako je hladno. Mogu pojesti neko jednostavno jelo (grah s kobasicim,
sir i vrhnje, puricu s mlincima, savijaču s jabukama ili sirom) i popiti nešto za osvježenje.
Mogu i prespavati. 5. (19-20) Sljeme ima i skijašku tradiciju. Kada zimi ima snijega, na Sljeme
se mnogi ljudi dolaze skijati, a djeca se dolaze sanjkati.

1. (1-2)
Természeti parkok

2. (3-8)
A park leírása

3. (9-14)
Megközelíthetőség,
kirándulók, hegymászók

4. (15-18)
Menedékházak,
lehetőségek

5. (19-20)
Sljeme télen

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 barátjának/barátnőjének, amelyben beszámol arról, hogy
–

hol töltötte a nyári szabadságát Horvátországban,

–

kivel/kikkel, mivel utazott oda,

–

mit csinált/csináltak ott,

–

merre kirándultak.

