SZERB

B2: KÖZÉPFOK

BESZÉDÉRTÉS

MEGOLDÁS
A hallott szöveg alapján válaszoljon magyar nyelven a kérdésekre.
Maximális pontszám: 20
1. Hol dolgozik a hazafelé siető férfi?
2. Milyen napja volt aznap a munkahelyén?
3. Hazafelé menet mi foglalkoztatta leginkább?
4. Ki jött vele szemben?
5. Min lepődött meg leginkább a találkozásukkor?
6. Hogyan viselkedett a bankár a szembejövő idegennel?
7. Otthon milyen meglepetés várta?
MEGOLDÁS:
1. A városközpontban lévő (1p),
közeli bankban (1p).

(2p)
(3p)
(3p)
(4p)
(3p)
(3p)
(2p)

2 pont

2. Fárasztó napja volt (1p),
sok feladatot (1p)
és mások problémáit kellett megoldania (1p).

3 pont

3. Egy könnyű vacsora (1p)
és a kényelmes fotelje(1p),
amelyben olvasni fog (1p).

3 pont

4. Egy magas (1p),
fekete köpenyes (1p),
fekete kalapos férfi (1p)
fekete csizmában (1p)

4 pont

5. A férfi karján (1p)
ugyanolyan karóra volt (1p),
mint az övé (1p).

3 pont

6. Úgy emlékezett, hogy reggel magával vitte (1p),
ezért azt hitte, ellopták tőle (1p),
és letépte a férfi karjáról (1p)

3 pont

7. Az előszobai polcon (1p)
volt a saját órája (1p).

2 pont

SZKRIPT
САТ
Било је касно увече када се један човек враћао са посла. У центру града, у оближњој банци,
на свом радном месту имао је тежак дан, много задатака је урадио, решавао туђе проблеме.
Полако је шетао кући размишљајући о лакој вечери и удобној фотељи где ће читати. Улица је
била скоро празна, осим једног пролазника никога није било. Мушкарац који му је долазио у
сусрет био је висок, носио је дуг црни мантил, црни шешир, црне чизме. Полако је ходао.
Када су прошли један поред другог, банкарски чиновник је приметио да човек у црној одећи
носи сат на десној руци. Изненадио се, јер је тај сат био исти као његов сат. У памћењу му је
било да он свој сат понео на посао, али га сад није имао на руци. Мислио је да му је
тајанствени човек у црном украо сат. Снажно га је ухватио за руку и викнуо: Врати ми мој
сат! Украо си ми га! Човек у црном се уплашио, бранио се, али без успеха. Банкарски
чиновник му је откинуо сат са руке, па је задовољно кренуо кући. Кад је стигао, у предсобљу
на полици стајао је његов сат.

