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I. feladat
Olvasáskészség 1.
Megoldás

Calgary Public Library
1. Mi szükséges a könyvtári tagsághoz?

4 pont

1. be kell fizetni a beiratkozási díjat (1)
2. két személyazonosságot igazoló
irat/igazolvány (1)
(1)
3. az egyik igazolja/igazolni a jelenlegi címet (1)
4. gyerekeknél a szülő hozzájárulása (1)

2. Mit lehet és mit nem lehet kölcsönözni a könyvtárból a könyveken kívül?
4 pont
lehet (1)
5. DVD-t , zenei CD-t (1)
6. magazinok régi számait (1)
nem lehet
7. újságok és magazinok (1)
8. legújabb számait (1)

3. Mi szükséges az ideiglenes könyvtári tagsághoz?

2 pont

9. két nevet és címet igazoló irat (1)
10. húsz dollár tagsági díj befizetése (1)

4. Mire jogosít az ideiglenes tagsági?

3 pont

11. 3 hónapig (1)
12. alkalmanként/egyszerre 3 dolgot lehet
kölcsönözni (1)
13. (naponta) lehet használni az internetet (1)

5. Mi a teendő, ha elvész a tagsági?
14.
15.

azonnal bejelenteni telefonon (1)
5 dollárt befizetni (1)

2 pont

Olvasáskészség 2.
Megoldás
THEME PARK TRIP
Yesterday was …0…! We went on an end-of-year trip to the theme park. I …1… so early
because the coach picked us up from school at 8 a.m.!!! Not funny!! Can you believe that Dan
nearly missed the coach? Typical! He …2… shouting and luckily headteacher saw him and
stopped the coach. The journey was awful – there was an accident on the motorway …3…, so
we got to the park really late and there were already huge queues for all the rides. :-(
The rides were brilliant. I went on the Xtreme, which is totally crazy! It goes so fast and
…4… when it stopped.
After lunch we went on the water rides – my favourite! We got so wet and it started raining,
too. They took a photo of us on the ride and my eyes were closed and …5… with my mouth
wide open. Such an embarrassing photo and then Kiara bought it and showed everyone!
A/ was running down the street B/ had to get up C/ because we were late D/ I felt dizzy
E/ have to wake up F/ so we were in a traffic jam for ages G/ fantastic H/ I was screaming
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II. feladat
Íráskészség 1

Maximális pontszám:15

Dear Ann,
I am in London now at a language course and I like it very much. I study English in the
morning and I have free time in the afternoon.
Yesterday I went to the public library because I want to read some books and newspapers. I
had to show my passport and my student card and I became a member. With my library card I
can borrow books. I like reading short stories and books about England.
Sometimes I go to a museum or walk in the city. I love visiting interesting places.
I hope to hear from you soon.
Yours
Eva

Íráskészség 2.

Maximális pontszám: 5

Terjedelem: 3-4 sor
Hagyjon rövid üzenetet külföldi ismerősének, amelyben meghívja egy kirándulásra. Írja
meg, mikor és hova mennek, és miért érdemes eljönnie!

Hi, Jack,
We are going to Szentendre for the weekend. There will be a music festival. I think it will be
fun.
We're meeting at 9.30 a.m. on Saturday at the station, and we'll be back at about 10 p.m. on
Sunday. I hope you can come!
Don’t forget to bring your sleeping bag.

Feri

III. feladat
Közvetítés
Megoldás
1. az alvás időpontja
1-5

2. evés
6-9

3. ivás
10-11

4. testmozgás
12-16

5. hálószoba
17-20

elsősorban éjszaka aludjunk (1)
minden nap ugyanakkor (2)
feküdjünk le (3)
és keljünk fel (4)
még hétvégén is (5)
ne együnk túl sokat/csak könnyen vacsorázzunk (6)
legalább két órával lefekvés előtt (7),
ne együnk fűszeres (8)
és zsíros ételeket (9)
ne igyunk sokat (10)
kávét/koffein tartalmú italt csak nyolc órával lefekvés előtt
(11)

5

mozogjunk rendszeresen (12)
mert akkor gyorsabban elalszunk (13)
és nyugodtabban alszunk (14)
de ha közvetlenül lefekvés előtt tornázunk (15),
akkor lehet, hogy nehezebben alszunk el (16)
hűvös (17)
sötét (18)
csendes (19)
és kényelmes (20) legyen
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