SZERB

B1 ALAPFOK: BESZÉDÉRTÉS
FELADATLAP

I.

A hallott szöveg alapján válaszoljon magyar nyelven a kérdésekre.
Maximális pontszám: 10

MEGOLDÁS
1. Melyik városban, melyik utcát keresi a turista?
(1) Belgrádban
(2) Knez Mihajlova utcát

2 pont

2. Mi érdekli a járókelőt Budapesten?
(3) a legismertebb utca
(4) hol található

2 pont

3. Mire kíváncsi még az utcával kapcsolatban?
(5) széles-e
(6) hosszú-e
(7) vannak-e üzletek

3 pont

4. Mit javasol neki a turista?
(8) vegyen térképet

1 pont

5. Miért nem ismeri a járókelő az utat a keresett utcáig?
(9) nem belgrádi
(10) ő nisi

2 pont

SZKRIPT
Т: Можете ми рећи где се налази Улица Кнеза Михајла?
Г: Наравно. То је најпознатија улица у центру Београда. Ви нисте из Београда?
Т: Нисам, ја сам из Мађарске, из Будимпеште. Још никада нисам био у Србији.
Г: Ви сте странац, то је занимљиво! Која је најпознатија улица Будимпеште, и где се налази
она?
Т: Ваци улица. Она се налази у центру града.
Г: Дали је то дуга и широка улица? Имам много продавница у њој?
Т: То је дуга, али уска улица. Продавница има у свакој згради.
Г: Веома интересантно! А како могу наћи ту улицу у Будимпешти?
Т: Овако је тешко објаснити, ми смо сад у другом граду.
Г: Па, можете ми нацртати.
Т: Најбоље је да узмете мапу. Али још ми нисте рекли како могу доћи до Кнез Михајлове
улице?
Г: Е, То на жалост не знам. Знате, ни ја нисам из Београда, jа сам из Ниша. Питајте неког
другог.

II.

Olvassa el a feladatot, majd a hallott szöveg alapján egészítse ki a táblázatot magyarul, a
példa (0) szerint.
Maximális pontszám: 10

MEGOLDÁS
0. A szerb népzenét
az egész világon ismerik
1. A szerb népzenéről (1) egyik legszebb dallam
világszerte mondják.
(2) eredeti dallam

0 pont
2 pont

2. A legrégibb hangszer

1 pont

(3) furulya

3. Kik, miből készítették a (4) fából
hangszert és mikor
(5) pásztorok
(6) juhőrzés közben
4. Ezt kísérik a hangszerrel
(7) néptánc
(8) népdal
5.
Innen
érkeznek
a (9) Sumadijából
leghíresebb zenészek
(10) Közép-Szerbiából

3 pont

2 pont
2 pont

SZKRIPT
ФРУЛА, НАРОДНИ ИНСТРУМЕНТ
Српска народна музика је чувена по целом свету. Многи музичари и композитори кажу да је
једна од најлепших европских изворних мелодија. Често се поставља питање који је
најстарији српски народни инструмент? То је фрула. Обично се прави од дрвета. Некада
давно су је правили пастири док су чували овце. Фрула је пратила народне песме или
народни плес, коло. У Србији постоје разна такмичења где се најбољи свирачи такмиче у
свирању фруле. Најпознатији свирци су из Шумадије, из централног дела Србије.

