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I. feladat
Olvasáskészség 1.

Maximális pontszám: 15

Olvassa el figyelmesen az alábbi szöveget, majd annak alapján válaszoljon magyarul a
kérdésekre!
Využitie voľného času
Dovolenka vo Vysokých Tatrách sa obvykle plánuje iba z hľadiska túr po jednotlivých
kopcoch alebo kúpania v tunajšom veľkom aquaparku. Tento región ponúka oveľa viac. V
jednotlivých malých dedinách nájdete veľa zaujímavých miest. V prípade, ak ste už unavení z
túlania sa po kopcoch alebo to nevyzerá na dobré počasie, ponúkame Vám rôzne
zaujímavosti. Okrem iného vo Važci sa nachádza Obecné múzeum, ktoré sídli v budove na
Hálovej ulici, a ktorá patrí k najstarším domom obce. Ide o súkromnú zbierku, v ktorej
sústredili vzácne historické predmety z tohto regiónu. Môžete si tam pozrieť tunajšie kroje,
remeselnícke pomôcky, ale aj predmety na vybavenie domácnosti. Múzeum je otvorené od
utorka do soboty. Ak však chcete cestovať skutočnou zubačkou, musíte ísť práve z Tatranskej
Štrby. Prvá zastávka sa nachádza na vlakovej stanici. Prvé domčeky vznikli na Štrbskom
Plese priamo pri jazere. Postupne sa osada začala rozrastať a pribudli ozdravovne a hotely. V
blýzkosti sa nachádza Malé Štrbské pleso, ktoré prináša však príjemnú ľahkú prechádzku s
peknou vyhliadkou. Prechádzka okolo jazera ponúka tiež pekný program – prejdite sa okolo
jazera a vychutnajte si to dokonalé ticho. Pred niekoľkými rokmi obnovili na jazere aj
možnosť člnkovania. Ak pôjdete pomalým tempom a budete sa kochať všetkými
vyhliadkami, zaberie vám to približne hodinu.
1. Milyen esetben kínál más érdekes programot az utazási iroda ajánlata?
pont
2. Milyen épület található a Važca nevű településen és mit lehet róla tudni?
3. Milyen kiállítási tárgyakat láthatunk a tájházban?
4. Mi mindent kínál a Kis-Csorba-tó körüli séta?
5. Körülbelül mennyi időt vesz igénybe a tó körüli séta?
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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.
Aký bol kedysi dávno život na dedine? Ľudia boli spätí s prírodou, ktorá im
dávala prácu i obživu …0…, no súdržne. A mimoriadne dôležitou …1… ich životov
boli zvyky a tradície, ktoré si odovzdávali z pokolenia …2... .
Svadba a fašiangy na dedine boli úzko späté. A to preto, že svadby sa konali
väčšinou práve v období fašiangov, kedy takmer každý dom na dedine robil
zabíjačku. Svadba na dedine trvala ...3… a bola v podstate akousi spoločnou
udalosťou. …4… si navzájom pomáhali, nosili na svadbu koláče, vajcia, víno
a súčasťou bola i spomínaná domáca zabíjačka. Zaujímavosťou bolo, že svadby
sa konali zväčša mimo víkendu. Na svadobných hostinách sedeli muži i ženy
oddelene a na svadobnom stole musela byť položená i kaša, ako symbol
hojnosti.
I samotné fašiangy však boli veľmi zaujímavé. …5… sa menej pracovalo a viac
zabávalo. Robili sa zabíjačky a preto sa jedli klobásy, jaternice, slaninka, ale
i takzvané fánky.

A/ dedinčania B/ Vianoce C/ tancovali D/ na pokolenie
E/ i niekoľko dní F/ v tomto období G/ žili skromne H/ súčasťou
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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 jövőre másik kollégiumba költözik. Írjon levelet az új szobatársának, amelyben
röviden bemutatkozik:





az egyetemen angol és német szakra jár,
a könyvtárban tanul és szakkönyveket olvas,
az egyetem ebédlőjében ebédel,
a szabadidejében mivel foglalkozik.

Íráskészség 2.

Maximális pontszám: 5

Terjedelem: 3-4 sor
Írjon rövid üzenetet nővérének, hogy milyen dolgokra van szüksége a DM-ből/ az illatszer
üzletből és az élelmiszer boltból. A levélben kérje meg, hogy menjen el a fiáért, mert Ön
valószínűleg csak később ér haza.

III. feladat
Közvetítés

Maximális pontszám: 10

Barátnője egy szlovák nyelvű újságban az alábbi cikkre bukkant a divattal kapcsolatban.
Mivel nem érti pontosan, foglalja össze számára magyarul a cikkben olvasható
információkat az egyik színésznőről 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)

1.(1-5) Herečka Zuzana Borová sa nerada prispôsobuje módnemu diktátu (1), aj keď
prezradila, že v šatníku by sme našli pár trendy kúskov (1). Najradšej má však
kvalitnú módu a uprednostňuje šaty, v ktorých sa cíti pohodlne a komfortne(1). Je
skôr nohavicový typ (1) a sukne si oblieka len výnimočne (1).
2. (6 -9) „Tým, že v divadle či vo filme neustále meníme šaty(1) a účesy (1), v súkromí sa
nepotrebujem obliekať zvlášť vyzývavo* (1). Dokonca nerada nosím topánky na
vysokých podpätkoch” (1).
3. (10-12) „Pri jednom predstavení mi ostal podpätok zapichnutý v podlahe (1) a musela
som celé predstavenie odohrať bez topánok (1),“ smeje sa herečka, ktorá si radšej
obúva pohodlné tenisky (1).
4. (13-16) V lete má rada výraznejšie farby, ale najradšej má čiernu a pastelové odtiene.
V športovo elegantnej móde sa cíti najlepšie.
5. (17-20) Džínsy vníma ako klasiku a má doma niekoľko kúskov, ktoré sa dajú dobre
kombinovať a je to základom šatníka väčšiny ľudí.
*feltűnően
Töltse ki a táblázatot a megadott szempontok szerint!
1. a színésznő véleménye
a divatról

5

(1-5 értékelési egység)
2. mint színésznő és
magánember
(6-9 értékelési egység)

4

3. az előadás alatt

3

(10-12 értékelési egység)
4. a színésznő nyári
viselete
(13-16 értékelési egység)
5. farmer
(17-20 értékelési egység)
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