HORVÁT

B1: ALAPFOK BESZÉDÉRTÉS (GÉPI HANG)
MEGOLDÓKULCS

I. feladat: Válaszoljon az alábbi kérdésekre magyarul, a hallott szöveg alapján!
1. Miért nem állt meg rögtön az autós?
- Mert csak most vette észre,
- hogy leállítja a rendőr.

10 pont

(2 pont)

2. Mit állít a rendőr, és mit az autós?
(2 pont)
- a rendőr szerint a megengedettnél gyorsabban hajtott,
- az autós azt állítja, hogy nem ment 50 km/óránál gyorsabban
3. Milyen jelzés van az utca elején?
- 30 km/órás
- sebességkorlátozó tábla

(2 pont)

4. Mire hivatkozik a vezető? (2 pont)
- nem látta a táblát,
- mert egy nagy teherautó mögött haladt
5. Mi történt itt tegnap?
- egy gyalogos meghalt,
- két autós könnyebben sérült, az autójuk összetört

(2 pont)

két baleset történt (ha csak ennyit ír, OK, de csak 1 pont)

SZKRIPT
Policajac: Zašto niste odmah stali kada sam vam dao znak?
Vozač: Tek sam sada primijetio da me zaustavljate. Uopće ne znam zašto ste me zaustavili...
P.:
Prekršili ste prometni propis, vozili ste previše brzo.
V.:
Nemoguće! Nisam vozio brže od 50 km na sat, a kroz grad se smije voziti tom brzinom.
P.:
U ovoj uskoj ulici to nije dozvoljeno.
V.:
To nisam znao.
P.:
Ispred ulice stoji znak: dozvoljena brzina od 30 km na sat. Na tom mjestu morali ste smanjiti brzinu.
V.:
Nisam primjetio znak. Vjerojatno zato što sam bio iza velikoga teretnog vozila. Zbog lošeg pregleda
nisam ga ni mogao vidjeti.
P.:
Sada ćete platiti kaznu, a drugi put bolje pazite. Na ovom mjestu dogodile su jučer dvije prometne
nesreće. Jedan je pješak poginuo, dva vozača su lakše ozlijeđena, a automobili su prilikom sudara teško
oštećeni.

II. feladat: Olvassa el a feladatot, majd a hallott szöveg alapján egészítse ki a táblázatot magyar
nyelven a megadott példa (0) szerint. Milyen összefüggésben szerepelnek a zágrábiak hétvégéjéről
szóló szövegben az alábbi kifejezések megfelelői?
Maximum: 10 pont
0. férj

füvet kaszált

0 pont

1. háziasszony szombat

délelőtt a piacon volt,
majd kitakarította a lakást,
főzött és mosott
férjjel és a gyerekekkel
Stubičke toplice-ban volt
ott töltötték az egész napot,
a gyerekek nagyon élvezték a fürdést
vacsorázni volt
a barátaival
(mint általában) a hegyekbe ment

3 pont

2. háziasszony vasárnap
3. Stubičke toplice
4. üzletember - szombat
5. üzletember - vasárnap

2 pont
2 pont
2 pont
1 pont

SZKRIPT
Pitali smo stanovnike Zagreba kako su proveli vikend.
Domaćica: Nemojte me ni pitati. U subotu prijepodne išla sam tržnicu. Zatim sam pospremala stan, kuhala
ručak, prala rublje. Suprug je kosio travu u vrtu. Nedjelja je bila puno zanimljivija. Svi zajedno, suprug,
djeca i ja otišli smo u Stubičke toplice, gdje smo proveli cijeli dan. Djeca su uživala u kupanju. Vratlili smo
se predvečer. Još uvijek sam umorna.
Poslovni čovjek: U nedjelju sam, kao i obično išao u planine. Brzo hodanje i fizički napor najbolji su način
da se opustim i oslobodim stresa. Nakon kratog odmora u planinarskom domu, gdje sam popio čaj i pojeo
svoj sendvič, vratio sam se kući. U subotu navečer sam bio u restoranu s prijateljima.

