1. Olvasáskészség

1. Ukrajna melyik részén maradtak fenn várak?

(1 pont)

Nyugaton/nyugati részén (1).
2. Melyik várat tartják az egyik legrégebbi várnak?

(1 pont)

A munkácsi várat (1).
3. Hol van a munkácsi vár és mi a neve?

(2 pont)

Kárpátalján (1), Palanok (1).
4. Milyen Munkács ma?

(3 pont)

Kis város (1), két- és háromemeletes épületekkel (1), sok
virággal (1).
5. Hány részből áll a vár?

(1 pont)

Három részből (1).
6. Mi derül ki a szövegben a Felső várról?

(3 pont)

A XIV-XVI században épült (1), ez a legrégebbi része a várnak
(1), a várhegy tetején van (1).
7. Mi derül ki a szövegben a Felső vár kútjáról?

(2 pont)

85 méter mély (1), a XIX század végéig ittak belőle (1).
8. Hol helyezkedik el a Középső és az Alsó vár?

(3 pont)

A Középső vár 6 méterrel (1), az Alsó vár 16 méterrel (1) van
lejjebb (1) a Felső várnál.
9. Mit dobnak a turisták a kútba és miért?

(2 pont)

Pénzt/pénzérmét (1), hogy teljesüljön a kívánságuk (1).
10. Mi történt a legenda szerint a kacsával?
Beengedték a kútba (1), később kiúszott a Latorca folyóba (1).

(2 pont)

2. Közvetítés

1. (1-2)

A Kijevi állatkert (1), igazgató (1).

A levél írójának munkahelye,
beosztása

2. (3-6)
A levélben megnevezett állatok

(Indiai) elefánt (1), (amuri) tigris (1), oroszlán (1) és
(afrikai) zebra (1).

A „ZOO” folyóirat információi

Meghalt az Ella nevű (1) elefánt (1), új elefántot
keresnek az állatkertbe (1).

4. (10)

Ad egy elefántot ajándékba (1).

3. (7-9)

A kijevi állatkert ajánlata

5. (11-13)
A meghívás időpontja

6. (14-18)
Javasolt program

7. (19-20)
A levélíró kérése

Folyó év (1) augusztus vége (1) vagy szeptember
eleje (1).
Bemutatják az állatkertet (1), mesélnek az állatkert
történetéről (1), munkájukról (1), az állatokról (1),
átadják az ajándékot (1).
Értesítés a tervezett látogatás dátumáról (1), válaszlevél
az animals@kijev.ua címre/emailben (1).

3. Íráskészség

Привіт Оксано!
Минулої неділі ми подорожували до Відня. Я ще ніколи не була у Відні. Зранку світило
сонце, і в мене був гарний настрій. Коли ми прибули до Відня, пішов дощ. Тому ми
вирішили спочатку піти у Національний музей та подивитись виставку австрійських
художників. Після цього ми гуляли у центрі міста, оглянули собор Святого Стефана.
Там якраз був концерт класичної музики. Потім ми пішли до кав’ярні і випили відому
віденську каву. Кава була дуже смачна. Ми дуже добре почували себе. Мені дуже
сподобався Відень, і я вирішила поїхати туди ще раз.
Твоя Настя.

