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I. feladat
A hallott szöveg alapján válaszoljon magyar nyelven a kérdésekre:
Maximális pontszám: 20
1.
2.
3.
4.

5.

6.

7.

8.

Veszélyekkel/
és problémákkal.
A közlekedésre.
Az egyik negyedből a másikba való eljutás.
- Több tömegközlekedési eszközre,
- ami a közlekedésben fennakadást,
- levegőszennyezést,
- zajt,
- stresszt fog eredményezni.
- A föld felszínén,
- fölötte
- és alatta közlekedő vasúttal.
Egy gyorsvasút,
amely a repülőtérről
fele annyi idő alatt (25perc) eljuttatja az utazókat a város központjába,
mint egy taxi.
Építenek két függővasutat
az utcák felett,
amelyek mindig nagyon zsúfoltak.
A közlekedés ellenőrzésére irányuló rendszereket.
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II. feladat
Olvassa el a feladatot, majd a hallott szöveg alapján egészítse ki a táblázatot magyarul, a
példa (0) szerint.

0.

Tetoválás

1.

Az üzlet
minták

2.

3.

Az emberek azért csináltatják, hogy
lépést tartsanak a divattal.
megnyitásakor

divatos

A pillangó és a rózsa.

1 pont

A tulajdonos választása tetoválás
esetén

Egyéni minta, ami másoknak nincs.

1 pont

Akik tetováltatni szeretnének

A legkülönbözőbb emberek
(egyetemisták, művészek,
üzletemberek).

1 pont

4.

Fiatalok vagy idősebbek

Minden korosztályból.

1 pont

5.

A vendégek számára kínálkozó
lehetőség

Hozhatnak saját mintát/modellt.

1 pont

SZKRIPTEK
I. feladat
În 1975 au existat în lume cinci orașe cu o populație mai mare de zece milioane de locuitori.
Până în 2015, numărul lor a ajuns la douăzeci și trei, iar în anul 2030 vor fi cu două miliarde
de orășeni mai mulți decât acum. Chiar dacă unii oameni sunt încântați de progresul
tehnologic tot mai rapid și mai spectaculos, dezvoltarea orașelor înseamnă facilități, dar și
pericole și probleme. Una dintre primele chestiuni pentru care e nevoie urgentă de soluții este
transportul. În metropolele moderne, deplasarea dintr-un cartier în altul poate deveni o
adevărată expediție. Dacă numărul de locuitori crește, e nevoie și de mai multe mijloace de
transport, iar asta înseamnă blocaje în trafic, poluare, zgomot, stres ... Căile ferate - pe
pământ, suspendate sau subterane - sunt o soluție deja aplicată în multe părți. De exemplu, în
capitala Malaeziei, Kuala Lumpur, un tren foarte rapid transportă călătorii de la aeroport în
centrul orașului în douăzeci și cinci de minute, jumătate din timpul în care un taxi parcurge
același traseu. În Bangkok, capitala Thailandei, se construiesc două căi ferate suspendate
deasupra străzilor care sunt tot timpul foarte aglomerate. Metroul reduce mult traficul de
suprafață. În viitor vor exista tot mai multe trenuri subterane complet automatizate, fără
conducător de bord, așa cum sunt deja în Lille(Franța).Nu doar mijloacele de transport, ci și
sistemele pentru controlul traficului vor trebui modernizate.
II. feladat
Reporterul:
Artistul:

Reporterul:
Artistul:

Reporterul:
Artistul:

Ce reprezintă tatuajul pentru cei care vin la salonul dumneavoastră?
Oamenii își fac un tatuaj pentru a fi în pas cu moda.Când am deschis
salonul, erau la modă fluturii și trandafirii. Mai nou, sunt preferate
modelele mai abstracte. Există și clienți care vor ceva original, care
să le exprime personalitatea. Aceștia sunt cei care văd tatuajul ca pe
un pas foarte important. Și eu, dacă m-aș tatua, m-aș gândi foarte bine înainte și aș alege un model unic, pe care să nu-l aibă nimeni.
Cine sunt oamenii care vor să se tatueze?
Vin oameni dintre cei mai diferiți. Marea majoritate a clienților noștri au însă între 19 și 35 de ani - cei mai mulți sunt studenți, apoi
oameni din lumea artistică. Dar nu toți cei care vin sunt neapărat
cei mai excentrici sau mai neobișnuiți. Avem drept clienți și oameni
de afaceri, cât se poate de serioși, oameni maturi.
Toți oamenii: sunt deschiși în legătură cu modelul pe care și-l doresc?
Noi le oferim un catalog cu peste 700.000 de modele, iar clientul poate veni și cu modelul său propriu.

