Feladatlap
Általános kétnyelvű vizsga
B1 (alapfok) – szóbeli
Beszédértés
Nyelv:

A feladatlap sorszáma:

orosz

mintamegoldás

Ide ragassza a matricát!

Kérjük, a válaszokat olvashatóan, tollal írja, és ne használjon hibajavítót!
1. feladat: A hallott szöveg alapján válaszoljon a kérdésekre magyarul!

Max. pont: 10

1. szöveg
Válaszoljon magyar nyelven az alábbi kérdésekre! (10 pont)

Elhangzó szöveg:
- Даша, у тебя есть хобби?
- Да, есть.
- А какое?
- Моё хобби-театр. Ты же знаешь, я из маленькой деревни, там ни кино, ни театра нет.
А вот здесь в Москве я очень люблю ходить в театры, смотреть спектакли, оперы,
балеты. Мне особенно нравится русский балет. А ещё я собираю фотографии артистов,
театральные афиши и программки, всё-всё о театре.У меня уже большая коллекция.
- А в московских театрах ты уже была?
- Конечно. В Большом, в Малом, в Театре сатиры и в других. Я даже была в Музее
театрального искусства.
- Правда?А что тaм интересного?
- Там не только выставки фотографий и портретов великих актёров, но часто организуют встречи с известными
артистами, а также лекции по истории театра. На одном из вечеров недавно я получила автограф известного
артиста. И теперь я коллекционирую не только фото, но и автографы.

2. feladat: A hallott szöveg alapján töltse ki a táblázatot magyarul, a megadott példa (0) szerint! Max. pont: 10
Töltse ki a táblázatot a szöveg tartalmának megfelelően magyar nyelven! (10 pont)

Elhangzó szöveg:
Дорогие жители Петербурга и гости Северной столицы!
Приглашаем вас посетить музей «Гранд Макет России»!Наш музей предоставляет вам уникальную
возможность увидеть самый большой интерактивный макет России с образами регионов Российской
Федерации.
У музея очень удобное расположение - он находится в самом центре города, всего в 10 минутах ходьбы
от Эрмитажа.
Время работы: ежедневно с 10.00 до 22.00, без выходных.
Экскурсия входит в стоимость билета и проводится в начале каждого часа с 11:00 до 20:00.
Касса закрывается в 21:20.
Для более детального изучения экспозиции, в аренду сдаются аудиогиды и бинокли!Фото и видео
бесплатно!
Стоимость взрослого билета 400 рублей. Льготные билеты для школьников и студентов - 200 руб.
Организованным группам от 10 человек предоставляются скидки!
Обязательно приходите сами, с детьми, с друзьями и родственниками!
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1. Mivel foglalkozik Dása szabad idejében, és azon belül is mi a kedvence?
(2 pont)
- színház (1 pont)
- orosz balett (1 pont)
2. Milyen gyűjteménnyel büszkélkedhet Dása?
(3 pont)
- művészek fényképei (1 pont)
- színházi plakátok (1 pont)
- színházi műsorok (1 pont)
3. Milyen múzeumot említ Dása?
(1 pont)
- Színházművészeti Múzeum (1 pont)
4. Miért vonzó számára ez a múzeum?
(3 pont)
- nagy/híres művészek fénykép-és portré kiállítása (1 pont)
- híres/ismert művészekkel találkozók (1 pont)
- színháztörténeti előadások (1 pont)
5. Mit kezdett mostanában gyűjteni?
(1 pont)
-

autogramokat (1pont)

2. feladat: A hallott szöveg alapján töltse ki a táblázatot magyarul, a megadott példa (0) szerint! Max. pont: 10

0. PÉLDA A pétervári múzeum neve

Oroszország nagy makettje

0 pont

Oroszország legnagyobb interaktív
(makett) kiállítása (1)
az Orosz Föderáció régióival (1)
a város központjában (1)
gyalog 10 percre az Ermitázstól (1)

(2 pont)

3. a múzeum nyitva tartása

naponta /szünnap nélkül (1)
10.00-22.00-ig (1)

(2 pont)

4. a belépőjegy ára

felnőtteknek 400 rubel (1)
diákoknak/tanulóknak 200 rubel (1)

(2pont)

5. kedvezmény

szervezett csoportoknak (1)
10 fő felett (1)

(2 pont)

1. a múzeum különlegessége

2. a múzeum elhelyezkedése

(2 pont)

