UKRÁN B2 001x Beszédértés (gépi hang)
MEGOLDÁS:
1. Hogy hívják a beszélgetést folytató barátnőket? (2 pont)
Mária (Scserbak) (1), Hanna (1).
2. Mit mondott Mária? (2pont)
„Egy hónap múlva férjhez megyek (1) és szeretnélek meghívni az esküvőre” (1).
3. Hogy néz ki Mária vőlegénye? (3 pont)
Szép (1), magas (1) feketeszemű (1) fiatalember.
4. Milyen szakon tanult a fiatalember? (1 pont)
Német nyelv-és irodalom szakon (1)
5. Mire emlékszik Hanna? (3 pont)
Az első évfolyamon (1) minden lány (1) ebbe a fiúba volt szerelmes (1).
6. Hol dolgozott Mária? (2 pont)
Egy ügynökségben (1), a német követség mellett (1).
7. Mit felejtett Mária az étteremben? (1 pont)
A táskáját (1).
8. Mit látott Mária, amikor visszament az étterembe? (1 pont)
A fiú Mária noteszét olvasta (1).
9. Hogyan reagált Mária a látottakra? (1 pont)
Mária veszekedni kezdett a fiúval (1).
10. Mit tett Petro? (4 pont)
Petro nyugtatgatta a lányt (1), azután ő is megharagudott (1) és otthagyta Máriát (1).
Másnap vörös rózsát hozott a lánynak (1).

Szkript
Приємна новина
- Алло! Доброго дня. Вас турбує Марія Щербак. Ганна вдома? Можна її до
телефону?
- Привіт, Маріє! Це я! Тільки ми так давно не розмовляли з тобою, що ти не впізнала
мій голос! Як я рада, що ти зателефонувала! Як у тебе справи?
- Дякую. Все гаразд. У мене приємна новина! Через місяць виходжу заміж і хочу
запросити тебе на весілля.
- Ой, як приємно це чути, Маріє! Поздоровляю! Дуже, дуже рада! На весілля
обов`язково прийду. Але розказуй! Хто він? Як він виглядає? Ви давно знаєте один
одного?
- Він лицар! Гарний, розумний, ласкавий, надійний, уважний… Що ще сказати?
- Ні, справді, Маріє, хто він, твій майбутній чоловік?
- Пам`ятаєш, він навчався на відділенні німецької філології. Гарний, високий парубок
Петро з великими чорними очима.
- Пам`ятаю, пам`ятаю. На першому курсі всі дівчата були в нього закохані. Це він?
- Так. Знаєш, після закінчення університету я працювала в агенстві біля німецького
посольства. Ми з колегами кожного дня обідали у невеличкому ресторані. Петро теж
приходив туди. Одного разу я випадково залишила там сумку. Коли схаменулася,
побігла назад. А Петро вже читав мою записну книжку. Я відразу ж почала з ним
сваритися. Спочатку він намагався мене заспокоїти, потім теж розлютився і лишив
мене. Наступного дня приніс великий букет червоних троянд. А через місяць вже і
весілля справимо.
- Яка романтична історія! Я дуже рада за тебе! На весілля обов`язково прийду.
- Чекай офіційне запрошення. До побачення.
- Добре, до побачення.

