B2
I. feladat
Olvasáskészség 1.
Megoldás
1. Mi látható szombattól az interneten?
3 pont
1. Leonardo Utolsó Vacsora című festménye
2. egy nagy felbontású fényképen/16 milliárd pixeles fényképen
3. ami a világ legnagyobb felbontású fényképe
2. Mi volt Leonardo véleménye az arany használatáról?
2 pont
4. szükségtelen kompromisszumnak tartotta
5. az igazi művésznek úgy kell festenie, hogy a festék aranyként ragyogjon
3. Milyen következményekkel járt, hogy Leonardo olajat és temperát festett a száraz falra?
2 pont
6. a kép kifakult és. megrepedezett
7. nem tud ellenállni az (erős) fénynek
4. Milyen speciális eljárással készítették a felvételeket?
5 pont
8. olyan speciális megvilágítást használtak,
9. ami nem bocsát ki ibolyántúli/ultraibolya sugarakat
10. és nagy hőt,
11. kilenc órán át tartott,
12. de csak annyi behatás érte a képet, mint a normál, halvány megvilágosítása során pár
perc alatt
5. Miért festette Leonardo a képet?
2 pont
13. hogy legyen min gondolkozniuk a szerzeteseknek
14. az étkezések közben
6. Hogyan lehet jegyet szerezni, ha valaki meg akarja nézni a képet?
2 pont
15. (általában) hónapokkal előre
16. kell foglalni,
7. Milyen veszélyre hívta fel a figyelmet egy olasz napilap?
2 pont
17. háromszorosára nőtt a porszemcsék száma
18. az elmúlt két évben az ebédlőben
8. Mik a virtuális kép előnyei és hátrányai az igazival szemben?
2 pont
19. olyan részleteket lehet látni, amit különben nem
20. nem ugyanolyan számítógépen nézni, mint a valóságban

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
Megoldás

Hungary is burning ...0... of forints to help the poor. This may sound not too
productive but it's actually the government's ...1.... of keeping citizens warm in cold weather.
The country's central bank is turning old, unusable banknotes into briquettes (blocks of
flammable matter) to help heat humanitarian organizations. The heating properties of these
shredded currency briquettes are ...2... brown coal so they are pretty useful for heating and
resolve the problem ...3... . They can be used in boilers that use mixed fuel.
“Since the briquettes have a high calorific value, ...4... add a few bits of wood and the rooms
are really warm," says the head of a centre for autistic children in the town of Miskolc.
Initially, the notes were...5..., before the centre began compressing them into briquettes for
better heating efficiency. It takes ...6... to make a single one-kilogram briquette. The process
is carried out under tight security, ...7... have to wear pocketless clothes. Organizations now
bid to be given the contract to make the briquettes. This year, ...8... made a pitch. The central
bank just has one criterion: that the organisations chosen have no public debt.
"For the central bank, social responsibility is ..9..., says the head of the bank's cash
logistics centre. Since we destroy approximately 40 or 50 tons of currency...10..., we thought
that this thing can be useful for charities that have a problem finding fuel for burning."
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0
K

1
L

2
D

G/ to find fuel

I/ some 20 organisations J/ about five million forints

L/ resourceful way M/ an important thing
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II.feladat
Íráskészség 1.
I.
Budapest
Nagy utca 5.
5 November 2010
Dear Sarah,
I’d like to tell you about my birthday party. It was last Sunday and my boyfriend had
organised it in secret. He had phoned all my friends and asked them to be at our flat at five
o’clock. He agreed with the girls to make food and asked the boys to buy some drinks. He
gave the key to my best friend.
On the day of the party he asked me to go to the cinema with him. I must tell you that I was a
bit disappointed that he never mentioned my birthday. On top of that the film was really bad.
We went home and found all our friends in the living room. When we entered they started to
sing. I got a lot of presents and 25 red roses from my boyfriend. We ate and drank, and
danced a lot.
Unfortunately one of the boys got so drunk that he was sick and it was quite disgusting
cleaning the flat afterwards. I hate drunken people because they can spoil the best of parties.
Still, I think it was a great party and a lovely surprise. If we invite the right people a party will
always be great.
That’s all for now, all my love: Sue

II.
Cegléd
Nagy utca 42.
Hungary
30 August 2010
Dear Sam,
Thanks for your postcard from Rome. I hope your holiday was as good as ours. I
travelled to Croatia with a few friends. We travelled by car and shared the driving, which was
really good because it was a very long drive. We stayed at a campsite. Unfortunately our
friends’ tent got soaking wet during the storm on the first night so my boyfriend and I had to
let them move into our tent. It was very unpleasant as our tent was not big enough for four
people and on top of it all Peter snored so loudly that I could not fall asleep.
On the first two days the weather was not good and we could not go to the beach. We went
sightseeing instead. It was difficult to agree on our destination. I love our friends but I swore I
would never again go on holiday with another couple in just one car. (Not to speak of the only
tent we had to share!)
Thank heavens, on the third day the sun came out and everything got dry. We could go
to the beach where we had a really great time. We laughed a lot and played Scrabble. I won a
lot of times.
Give my love to Kate and write about your holiday, please.
Lots of love:
Eve

Íráskészség 2.

Maximális pontszám: 10

Olvassa el az alábbi állítást, majd fejtse ki véleményét az állításról idegen nyelven!

Terjedelem 10-12 sor

People in cities lead a more interesting and varied life than people in the country.

I agree with this statement. I’m used to living in a big city and when I go to the country, I can
see people leading quite boring lives there. They have very few entertainment or sports
facilities and there are far fewer cultural events than in big cities. If they want to do some
shopping, they have to travel to the nearest town, which can be very tiring and takes a lot of
time.
Although that's not a problem for everyone, I don’t like provincial life. It would be too slow
and boring for me, but there are a lot of people who just couldn’t imagine living in the urban
bustle and prefer the quiet, friendly countryside with its much slower pace of life.
So I think everybody should decide for themselves if they want to live in a small provincial
town or village or they prefer city life where a lot of things happen every day.

III. feladat
Közvetítés

Maximális pontszám:15

George Washington neve elválaszthatatlan Amerikától, és nem csak a nemzet
történelmétől. Ez a neve számtalan utcának, épületnek, hegynek, hídnak, emlékműnek,
városnak – és embernek. A legkülönösebb az, hogy a Washington nevet viselő emberek
többsége fekete. A 2000-ben végzett amerikai népszámlálás szerint több mint 160 ezer ember
van, akinek Washington a vezetékneve. Ezek 90%-a afro-amerikai, ez jóval nagyobb
(százalékos) arányt jelent a feketékre nézve, mint (bármilyen) más közönséges név

A történet, hogy hogyan vált a Washington név a „legfeketébb névvé”, a rabszolgasággal
kezdődik. A fekete rabszolgáknak gyakran nem volt vezetéknevük, így választottak
maguknak egyet. George Washington neve – például- népszerű választás volt. Ő maga
rabszolgatartó volt; tulajdonképpen vagyonának a legnagyobb része azoknak a fekete
rabszolgáknak az ingyenmunkájából származott, akik a földjein dolgoztak. Azonban
Washington volt az egyetlen rabszolgatartó elnök, aki felszabadította az összes rabszolgájátmind a 124-et-felesége, Márta, halála után. Bár Washington rabszolgatartó volt, az, hogy ő volt a
szabadság és a függetlenség jelképe, sok feketét arra ösztönzött, hogy felvegyék a nevét.

