B1 alapfok
Hallott szöveg értése
Megoldási kulcs
Maximális összpontszám: 20

1. szöveg
Közel háromezer kilométerrel vétette el úti célját három norvég fiatal. Görögországba
készült, de Franciaországban találta magát három norvég turista, mert Rodosz helyett Rodezbe kaptak repülőjegyet. Valójában csak magukat hibáztathatják, mert az online jegyvásárlás
során nem kellő pontossággal töltötték ki a jegyigénylő lapot. Gépelés közben rosszul
betűzték Rodoszt, ebből lett valahogy Rodez.
Amikor felszálltak a repülőgépre, még azt hitték, Görögországban szállnak le néhány óra
múlva. A fedélzeten a szokásokkal ellentétben valószínűleg nem jelezték a gép aktuális
pozícióját, és talán ezért nem tűnt fel a fiataloknak, hogy dél-kelet helyett dél-nyugat felé
repülnek.
Mindenesetre igencsak meglepődtek, amikor a gép a görög sziget helyett a 800 éves
múltra visszatekintő, 23 ezer lakosú kisvárosban szállt le. Miután kiderült a tévedés, úgy
elment a kedvük a nyaralástól, hogy nem maradtak Rodezben, nem utaztak tovább Rodoszra,
hanem inkább hazamentek.

Hallgassa meg a szöveget, és oldja meg az utána következő feladatot!
Maximális pontszám: 10
1. Döntse el, hogy igazak-e az alábbi állítások!
Igaz
Három norvég turista elutazott Görögországba.

Hamis
x

A turisták Rodoszba akartak utazni.

x

A turisták nem oda érkeztek meg, ahova utazni akartak.

x

A turisták követték el a hibát.

x

Az utazási irodában rosszul töltötték ki a jelentkezési lapot.

x

A repülőgépen nem figyeltek, amikor a pilóta bemondta az útirányt.

x

A gép dél-nyugati irányba repült.

x

Leszállás után tudták meg, mi a helyzet.

x

Végül egy 800 lakosú kisvárosba érkeztek.
Úgy döntöttek, hogy lemondanak a nyaralásról, és rögtön hazautaztak.

x
x

2. szöveg
A Magyar Televízió műsorvezetője, a budai kertes házban élő Nagy István szeptember
2-án negyedszer élhette át az apaság örömét. Kati, Peti és Anna mellé megérkezett
András.
– Mennyire változtatja meg egy család életét a negyedik gyermek érkezése?
– A legidősebb gyermekünk is még csak ötéves. A kicsi korkülönbség nehéz a szülőknek, de
nagyon jó a gyerekeknek: egymáshoz szoknak. Azt reméljük, hogy nem lesz probléma az újabb
testvérrel… Pláne így, hogy Andris nagyon rendes kisbaba: születésekor minden testvérét
megajándékozta. A legfiatalabb, Anna kis babakocsit kapott tőle, Kati biciklit, Peti pedig
játékhelikoptert.
– Nem gyakori a négygyerekes család…
– Szülő a gyermekének valójában két maradandó ajándékot tud adni: együtt töltött időt és
testvéreket. Minden más, ami pénzért vehető, nem igazán fontos. A közös játék, a sok együtt
töltött idő szép emlék marad, a testvérek pedig talán később is segíthetik egymást.
– Mindig is nagy családot terveztek?
– Margittal, a feleségemmel mindig csak a következő gyermeket terveztük. Mindig azt a
kérdést tettük fel: vajon képesek vagyunk-e szeretettel, energiával, türelemmel, figyelemmel
még egy gyermeket körülvenni. Örülök, hogy negyedszer is igent tudtunk mondani.
Hallgassa meg a szöveget, és egészítse ki az alábbi mondatokat a megadott szavakkal!
Maximális pontszám: 10
Nagy István műsorvezetőként dolgozik a televízióban. Budán él a feleségével egy kertes
házban / családi házban. Három gyereke van jelenleg, egy fiú és két lány. A negyedik gyerek
születése alkalmából a legidősebb gyerek biciklit, a fiú játékhelikoptert, a legkisebb pedig
babakocsit kapott ajándékba. A családot azonban nem az ajándékok, hanem az együtt eltöltött
idő és közös játékok tartják össze. Nagy István és a felesége nem döntötték el már a
házasságkötéskor, hogy nagy családjuk lesz, csak később alakult így.

