BOLGÁR

B2: KÖZÉPFOK BESZÉDÉRTÉS (GÉPI HANG)
MEGOLDÓKULCS

Válaszoljon az alábbi kérdésekre magyarul, a hallott szöveg alapján!
1. Hol lakik a mesélő? (2)
- egy kollégiumban (1),
- amely a protestáns egyházhoz tartozik (1)
2. Milyen messze van az iskola? (2)
- 15 perc (1)
- gyalog (1)
3. Hogyan történik az ébresztés? (3)
- ¾ hatkor (1)
- csengetnek először (1),
- 10 perccel később másodszor (1)
4. Mit mond az igazgató az istentiszteletről? (2)
- hogy ez az iskolai élet (1)
- központja (1)
5. Mit lehet tudni az igazgatóról? (3)
- az igazgató nem lelkész (1),
- kerek, mint egy hordó (1)
- és vörös a feje (1)
6. Mit hord a felesége? (1)
- kék harisnyát/zoknit (1)
7. Hogyan történik a tejivás? (5)
- az ebédlő előtt (1)
- asztalokon (1)
- van néhány vödör (1);
- a diákok ezekből töltik tele (1)
- a kancsójukat / bögréjüket (1)
8. Miért nem szokta meg a mesélő még a rendszert? (2)
- új neki (1),
- nincsenek még barátai (1)

20 pont

SZKRIPT
Настанен съм в едно общежитие, което принадлежи на протестантската църква, а училището ни се
намира на 15 минути пеша от него. Денят ни минава при строго определен режим. В 6 без четвърт
бие звънецът за ставане, а след 10 минути бие втори звънец. Ако след него те хванат в леглото, има
наказание. Закуската е в 6 и половина, а после църковната служба. Директорът казва, че службата е в
центъра на училищния живот. Той не е свещеник, кръгъл е като буре, с червено лице, а жена му носи
сини чорапи и има побеляла коса. Занятията продължават цяла сутрин със почивка в 11 часа, когато
ни дават мляко. Няколко ведра са наредени на една маса пред трапезарията и всеки пълни канчето си
от тях. Такава е била традицията от преди години и сега е възобновена. След като обядваме,
занятията продължават, а после имаме спортни игри. Миналата година училището ни е спечелило
първенство по баскетбол в областта. След спортните игри идва ред на подготовката за следващия
ден, която трае вечерта до 7 часа. Вечеряме в 7 и половина, след което до 9 и половина можем да
гледаме телевизията, разбира се, ако има програма, която ни е разрешено да гледаме. Ако няма
такава, всеки може да се занимава свободно с каквото иска. Засега все още не съм съвсем свикнал
напълно с този режим, който е съвсем нов за мене, но може би и затова, защото все още не съм могъл
да си намеря добри приятели.

