MEGOLDÁS
ROMÁN
ALAPFOK
Olvasott szöveg értése 1

Maximális pontszám: 15

1. Mihez vezet a Facebook rendszeres használata, és kikre vonakozik első sorban? 3 pont
1. Függőséghez,
2. és elsősorban a kisebb jövedelemmel rendelkező és
3. alacsonyabb szintű neveltetésben részesülő felhasználókra vonatkozik.
2. Mi alapján jutottak erre a következtetésre?

1 pont

4. A dailymail.co.uk.által idézett svéd tanulmány alapján.
3. Mit éreznek a Facebook használók egy bizonyos idő múlva?

1 pont

5. Azt, hogy kevébé elégedettek életükkel.
4. A Göteborgi Egyetem kutatói szerint a felhasználók közül sokan mikor lépnek be?
2 pont
6. Rögtön,
7. amint bekapcsolták számítógépüket.
5. Hogyan vélekedett az internetezők 85%-a?

3 pont

8. Azt mondták, hogy minden nap használják a Facebook-ot , és
9. rögtön bejelentkeznek
10. midőn bekapcsolják a böngészőt.
6. Mit gondol a megkérdezettek fele?

2 pont

11. Azt gondolja, hogy „nem a helyzet ura”,
12. ha nincs fent a Facebookon.
7. Közülük 25% milyennek érzi magát?
13. Nyugtalannak
14. bizonytalannak,
15. ha nem lép be rendszeresen.

3 pont

Olvasott szöveg értése 2
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Íráskészséget mérő feladat 1

Maximális pontszám: 15

Dragă Réka,
Am luat avionul de la Otopeni şi, după o escală de două ore la Amsterdam, am traversat
Atlanticul şi am aterizat la New York. Un zbor de 8 ore. Traversarea Atlanticului e frumoasă,
între oceanul gri închis şi cerul albastru. Am şi mâncat destul de substanţial, iar Mircea a băut
două pahare de şampanie. Am văzut şi un film, o comedie americană, deşi, eu prefer westernul.
De la aeroport cu autobuzul am ajuns direct la gara centrală. Am cumpărat bilete şi am
aşteptat ora plecării expresului de Washington. Trenurile americane sunt foarte confortabile, e
loc suficient şi pentru pasageri şi pentru bagaje. Compartimentele sunt mari şi spaţioase.
Pentru înapoiere, am făcut rezervarea de loc la avion încă din momentul sosirii. Ieri am şi
ajuns la Bucureşti, însă valiza mea a rămas la Amsterdam. În fine, după ce am completat un
formular la aeroport, am ajuns cu bine şi eu şi valiza mea acasă.
Îţi transmit toate cele bune!
Oana

25 aprilie 2016

Íráskészségetmérő feladat 2

Maximális pontszám: 5

Sunt nemulţumit deoarece camera este la etajul 8, iar liful nu merge. Nu se aprinde becul în
baie, nu funcţionează televizorul, aşternutul nu este suficient de curat. Doresc o cameră cu
vedere spre mare, mă deranjează zgomotul de pe stradă. Voi reveni sigur, dar nu la hotelul
dumneavoastră.

Közvetítés idegen nyelvről magyarra

Maximális pontszám: 10
értékelési
egység

A burgonya jelentős tápanyagforrást képvisel,
vitaminokat és ásványi sókat tartalmaz, sokkal
hasznosabb a szervezet számára, mint a brokkoli,
a cékla, a banán, a dió és az avokádó.

9

2.
a burgonya a szakértők
szerint (10-11)

A legolcsóbb és legdiétásabb termék.

2

3.
ajánlott fogyasztása és az
ily módon elért cél
(12-13)

Naponta kétszer ajánlatos a fogyasztása, a
megfelelő vérnyomás elérése céljából.

2

4.
egy közepes héjában főtt
burgonya tartalma
(14-17)

Ötször több rostot tartalmaz, mint a banán, és
háromszor több C vitamint, mint az avokádó.

4

5.
a napraforgóval és a dióval
szembeni különbség
(18-20)

Nagyobb mennyiségű szelént tartalmaz, mint a
napraforgómag és a dió.

3

1.
angol kutatók felfedezése
(1-9)

