1. Olvasáskészség

1. Mi az üzlet mottója?

(2 pont)

„Mindenki egyszer él (1) és az most van (1).”
2. Mit kapnak a hozzájuk fordulók?

(2 pont)

Életvezetési tanácsokat (1) az egészséges, kiegyensúlyozott élethez
(1).
3. Mi az a három probléma, ami a legtöbb embernek gondot okoz?

(6 pont)

Sokan tápláló, egészséges ételeket esznek (1), de mégsem alszanak
jól (1), sokan hetente többször sportolnak (1) de nem táplálkoznak
megfelelően, tartalmasan (1) sokan jól alszanak (1) de nem
mozognak (1).
4. Mi az a három dolog, amire a testnek szüksége van az egész életen át
tartó egészséghez?

(3 pont)

A testnek szüksége van tartalmas, jó minőségű táplálékra (1),
mozgásra (1) és pihenésre (1).
5. Mit tudunk meg a hirdetésből a cégről?

(5 pont)

A cég egy részvénytársaság (Life Europe AB) (1), 410 boltjuk van
(1) Svédországban, Norvégiában és Finnországban (1), 380
alkalmazottat foglakoztatnak (1) és több, mint 1,6 milliárd svéd
koronányi forgalmat bonyolítottak le 2008-ban (1).
6. Mi az, amiből legalább egy van a bolthálózat minden egységében?
Minden
boltban
van
életmódtanácsadójuk (1).

legalább

egy

szakképzett

(2 pont)
(1)

2. Közvetítés

1. (1-2)
csereprogramban résztvevők
száma, elosztásuk

Tíz gyermek vesz részt a csereprogramban, akiket három
osztály fogad be.

2. (3-4)
a gyermekek életkora,
évfolyamuk

A gyerekek mind tizenkét évesek, ugyanabba az évfolyamba
fognak járni.

3. (5-9)
tanórákon kívüli egyéb
elfoglaltságok

Délutánonként napközibe/szabadidős elfoglaltságokra
járhatnak választhatnak, zene, sport vagy művészeti
foglalkozás közül.

4. (10-15)
befogadó családok, az általuk
nyújtottak

A családok étkezést és szállást biztosítanak, a gyerekeknek
külön szobájuk lesz. Minden családban van gyerek, ettőt
vagy több, akik nagyjából ugyanazt a korosztályt képviselik,
mint a vendég gyerekek.

5. (16-20)
hétvégi kirándulás

Városnézés az iskola tanárainak vezetésével, híres
múzeumokat és parkokat fognak felkeresni, a kirándulás
költsége 900 korona.

3. Íráskészség

Hej Karl!
Förlåt för mitt försenade svar! Jag är väldigt upptagen nuförtiden. Under de senaste veckorna
har mitt liv helt förändrat tack vare en ny kollega som jag fick i början av mars. Han arbetar
på samma projekt som jag, vi jobbar tillsammans faktiskt. Han är en väldigt skicklig
arbetskamrat, jobbet går fort med honom. Till och med är han en mycket särskild
personlighet. Han har ingen bil utan han cyklar. Han cyklar till jobbet, till affären, till
sportklubben, osv. Han har övertygat mig att jag skulle följa med honom i detta och cykla till
arbetet på morgnarna. Oftast cyklar vi hem tillsammans på eftermiddagarna för vi bor ganska
nära varandra. Han blev en god vän till mig under denna korta tid. Vi går ut med våra hundar
tillsammans. Vi promenerar med dem runt den där parken som ligger nere vid kusten, du vet.
Så jag har det ganska trevligt nuförtiden trots att jag hade varit ganska olycklig och onöjd med
mitt liv innan han kom till vår arbetsplats!
Skriv så snart som möjligt!
Mikael

