Szlovák B2
Javítókulcs
I. feladat
Olvasáskészség 1.
1. Mit mondott Platón a pénzről?
3 pont
- Szimbólumként szolgál (1 pont) az áru értékének (1 pont) a kifejezésére (1 pont).
2. Mit csinált az ember a többletáruval/tárggyal, melyet
gyártott / készített?
2 pont
- Másokkal (1 pont) más árura, tárgyakra cserélte (1 pont), vagy: árucsere (2 pont).
3. Milyen fizetőeszközöket találtak ki az emberek a pénz előtt?
- Gabonaőrlőkő (1 pont); apró kagyló / kauri kagyló (1 pont); rizs (1 pont);
fóka (Grönland) (1 pont); fűszer vagy só (1 pont); kakaóbab (1 pont);
vasból készített tárgyak (1 pont). (itt elég 5 dolgot felsorolni)

5 pont

4. Mit készítettek az emberek aranyból és ezüstből, mielőtt pénzként
használták volna?
- Ékszereket (1 pont); dísztárgyakat (1 pont); tányérokat (1 pont);
poharakat (1 pont); evőeszközöket (1 pont). (itt elég 3 dolgot felsorolni)

3 pont

5. Kik és mikor használtak először arany és ezüst pénzérmét?
- Föníciaiak (1 pont); 2700 éve (1 pont).

2 pont

6. Mikor és hol készült az első papírpénz?
- Kínában (1 pont); a 11. században (1 pont).

2 pont

7. Közép-Európában ki és mikor vezette be a papírpénzt?
- Mária Terézia (1 pont); a 18. században (1 pont).

2 pont

8. Kik adták ki Európában az első bankjegyeket?
- A bankok (1 pont).

1 pont

Olvasáskészség 2.

Maximális pontszám: 10

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
Mesto Ostrihom …..0..… na pravej ….1.…, nazývajú ho aj „západnou bránou” Dunajského
ohybu. Mesto je stredne veľké, má okolo 35 tisíc obyvateľov a je sídlom maďarskej katolíckej
cirkvi.
Mesto sa môže …..2..… mimoriadne bohatou históriou. Tu sa narodil prvý uhorský kráľ sv.
Štefan, tu ho …..3..… a tu aj zomrel. Bolt o on, kto založil ostrihomské arcibiskupstvo.
Od polovice 15. storočia až do tureckej okupácie mesto bolo strediskom kultúrneho života. Po
vyhnaní Turkov, aby zvýšili počet obyvateľov mesta, boli sem presídlení Slováci a Nemci,
ktorí priviedli k rozmachu remeselníctvo a …..4..… viniča.
Koncom 17. storočia tu založili vysokú školu a postavili železničnú trať, ktorá poskytla
priame spojenie s hlavným mestom. V 60-tych rokoch …..5..… začal v meste rozkvitať aj
priemysel.
Historická minulosť, atraktívne pamätihodnosti a zbierky vábia sem veľa turistov po celý rok.
Ostrihomská bazilika, vybudovaná v 19. storočí, je najmonumentálnejšou cirkevnou stavbou v
Maďarsku. Na počesť jej vysvätenia …..6..… Ferenc Liszt oratórium – Ostrihomská omša.
Pozoruhodnosťou chrámu je …..7.…. v 16. storočí ako arcibiskupova hrobka. Tunajšia
knižnica je najstaršia a jedna z …..8..… v krajine. V Kresťanskom múzeu sú vystavené
vzácne …..9..…. Neďaleko baziliky stoja ruiny kráľovského, neskôr arcibiskupského paláca,
ktorý bol v 11. a 12. storočí sídlom kráľov z rodu Árpádovcov. Z terasy sa otvára nádherný
výhľad na mesto, ba i na vzdialenejšie kraje – na susedné Slovensko – kam sa môže dostať
peši alebo autom cez …..10..….
A/ umelecké predmety B/ minulého storočia
C/ leží
D/ pochváliť
E/ namaľoval
F/ strane Dunaja
G/ korunovali
H/ pestovanie
I/ najbohatších
J/ Bakóczova kaplnka postavená K/ most Márie Valérie
L/ skomponoval
M/ obrovské
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II. feladat

Maximális pontszám: 20

Íráskészség 1.
I. Ön, mióta munkahelyet váltott, sokat dolgozik, kevés ideje jut a mozgásra. Azelőtt
rendszeresen sportolt (pl. kosárlabda). Úgy érzi, hogy ezen változtatni kell. Ennek
kapcsán írjon levelet külföldi barátjának az alábbiak szerint:
a)
b)
c)
d)
e)

Elmeséli neki a gondjait.
Leírja, milyenek voltak régen az edzések.
Megemlíti, miért hagyta abba a sportolást.
Megírja, hogyan szeretne változtatni; kérje ki barátja tanácsát.
Biztassa barátját, hogy kövesse az Ön példáját. (17-20 sor)

Esetleges megoldás:
Ahoj Anna!

Budapešť, 13.11.2016

Dávno som Ti nepísala. Prepáč, mám toho veľa. Mám síce novú prácu, vyššiu mzdu, ale
strašne veľa roboty. Som vyčerpaná a stále unavená. Viem, že by som mala športovať, chýba
my pohyb, no nemám kedy. Mám málo času. Viem, že by som mala čo najskôr niečo
podniknúť, lebo takto sa iba ničím. To boli časy, keď sme ešte spolu chodili na basketbal.
Pamätáš? Dvakrát do týždňa a potom sme vždy išli na kávu… Teraz, popri robote na
basketbal chodiť už nemôžem, ale vedľa nášho pracoviska sa nachádza fitko. Tam by som
mohla chodiť na TRX a ani by som to nemala ďaleko. Čo Ty na to? Mala by som to skúsiť?
Problém je iba v tom, že mi chýba motivácia. Potrebovala by som niekoho, kto by ma vzal za
ruku a ťahal tam. Nechcela by si to skúsiť? Mohli by sme tam chodiť spolu. Robili by sme
niečo pre naše zdravie a ešte by sme si aj pokecali.
Čakám Tvoju odpoveď.,
Čauko, Kati

II. Ön egyetemista. Nem szeretne tovább kollégiumban lakni, inkább albérletbe költözne
barátjával, aki szintén egyetemista. Talált is egy megfelelő lakást az egyetem környékén.
Írjon neki levelet az alábbiak szerint:
Írja meg barátjának, milyen változtatást szeretne.
Soroljon fel legalább három okot, miért nem szeretne már a kollégiumban lakni.
Fejtse ki, miért lenne jobb albérletben lakni.
Újságolja el neki, hogy már talált is egy megfelelő albérletet, és mesélje el, milyen a
lakás.
e) Kérdezze meg barátját, hogy oda költözne-e ő is, próbálja rábeszélni. (17-20 sor)
a)
b)
c)
d)

Esetleges megoldás:
Milá Eva,

Budapešť, 13.11.2016

prepáč, že Ti píšem tak neskoro. To preto, lebo v každej voľnej chvíli čítam inzeráty.
Minule som Ti už spomenula, že intrák našej univerzity nie je práve ten najlepší. Izba je malá,
bývame v nej tri kočky, do izby sa zmestia iba dva písacie stoly, o ktoré sa delíme. WC a
sprchy sú na chodbe, čo by nebol problém, keby sme mali vždy teplú vodu… Takto sa nedá
učiť. Máme z toho dosť, preto sme sa rozhodli, že pôjdeme do podnájmu. Keby sme bývali v
byte, by sme aspoň mali kľud. Mali by sme kuchyňu s chladničkou (z ktorej by nezmyzli stále
veci) a kúpeľňu. Už som aj našla vhodný trojizbový, už zariadený byt. Obývačka a dve
spálne, veľká kuchyňa s balkónom a kúpeľňa. Aj cena je v poriadku. Pre štyri osoby by
nebola vyššia ako študentský domov.
Minule si spomínala, že ani Váš intrák nie je práve ten najlepší. Nechcela by si sa pripojiť k
nám? Bola by som veľmi rada. Aspoň by sme sa častejšie videli. :)
Daj mi vedieť, do utorka sa musíme rozhodnúť.
Prajem Ti ešte pekný víkend.
Maj sa krásne,
Tvoja Kati

Íráskészség 2.
Vélemény kifejtése

Maximális pontszám: 10

Írja le gondolatait idegen nyelven a témáról! (Hozzászólás internetes fórumon vagy
blogbejegyzés.)
Terjedelem 10-12 sor
Časy, keď nové filmy, počítačové hry a hudba boli nedostupné, sú už dávno preč. Vďaka
internetu sa otvorili nové možnosti, ako vyplniť voľný čas.
Esetleges megoldás:
Minulý týždeň som dostala k narodeninám nový počítač. je to nádherné! O všetkom dostaneš
informácie. A čo je najlepšie, nemusíš už vydávať horibilné sumy za cédečká a dévedéčka.
Hudbu a filmy si môžeš stiahnuť na počítač alebo kľúč, a to bezplatne. No dobre, tie
najnovšie filmy ešte nie, tie si treba pozrieť v kine. Aj to je zábavné, lebo tak sa stretneš s
kamošmi a máte príjemný večer. Filmy stiahnuté z internetu sú výhodné preto, lebo si ich
môžeš pozrieť, kedy a kde sa Ti chce. Nie si viazaný na čas a nikdy sa nenudíš.

III. feladat
Közvetítés

Maximális pontszám:15

Selena Gomez má novú ofinu a bude z nej vážna herečka
Predtým ako sa však dala ostrihať, nafotila zopár obrázkov pre septembrové vydanie
magazínu Teen Vogue a čo-to prezradila aj o svojej hudbe, snoch a vzťahoch.
O jej úlohách vo filmoch: ,,Film Monte Carlo bol pre mňa dobrý krok, ale už by som
nechcela robiť niečo podobné znova.“
O jej plánoch do budúcnosti: „Byť súčasťou Disney Channel tímu bolo skutočné
požehnanie. Dalo mi to veľa čo sa týka herectva, pretože hranie je niečo, čomu by som sa
chcela venovať. Chcela by som však hrať vážne úlohy.“
O jej novom albume: „Bude to iné. Trošku pomalšie, ale stále zábavné.“
O tom, že jej snom je spolupracovať s Justinom Timberlakom: „Zomrela by som pre
možnosť spolupráce s hviezdou akou je Justin Timberlake, pretože jeho hudbu veľmi
milujem.“
O jej vzťahoch: „Je to naozaj zábavné. Som šťastlivec. Mám dvadsať a skvelý vzťah.
Neberiem však v živote nič príliš vážne. Mám okolo seba skupinu ľudí, ktorých mám rada a
ostatné príde.“
1.

Selena Gomeznek új frufruja van és komoly színésznő lesz belőle

2.

4 pont
Mielőtt viszont levágatta a haját, (1) készített néhány képet (1) a Teen
Vogue szeptemberi számába (1), és ezt-azt elárult a zenéjéről, álmairól
és a kapcsolatairól.(1)
3 pont
A filmszerepeiről: (1)„A Monte Carlo című film számomra jó lépés
(döntés) volt, (1) de újra nem szeretnék ilyen hasonlót csinálni.”(1)
6 pont
A terveiről (A jövő terveiről): (1) „Igazi áldás volt (1) a Disney
Channel csapatának (teamjének) része (tagja) lenni. (1) Sokat adott
nekem, ami a színjátszást illeti, (1) mert a színjátszás (színészet)
olyasmi, amivel foglalkozni szeretnék. (1) Inkább (Viszont,) komoly
szerepeket szeretnék játszani.” (1)
3 pont
Az új albumáról: (1)„Más lesz. (1) Kicsit lassúbb, de még mindig
szórakoztató.” (1)
4 pont
Arról, hogy az álma, hogy együtt dolgozhasson Justin Timberlakekel: (1) „Meghalnék azért, (1) hogy együtt dolgozhassak egy olyan
sztárral, mint Justin Timberlake, (1) mert az ő zenéjét nagyon
szeretem.” (1)
8 pont
A kapcsolatairól: (1)„Ez igazán szórakoztató. (1) Szerencsés vagyok.
(1) Húsz éves vagyok (1), és pompás kapcsolatom van. (1) Viszont az
életben semmit sem veszek túl komolyan. (1) Körül vagyok véve olyan
emberekkel (körülöttem olyan társaság van), (1) akiket szeretek, és a
többi (csak) jön. (1)
Nyerspontok száma: 30 pont/2=15 pont

3.
4.

5.
6.

7.

2 pont

