BOLGÁR

C1: FELSŐFOK BESZÉDÉRTÉS (GÉPI HANG)
MEGOLDÓKULCS

Válaszoljon az alábbi kérdésekre magyarul, a hallott szöveg alapján!
1. Milyen baleset történt Floridában? (2)
- összeütközött (1)
- két egymotoros repülőgép (1)
2. Miről tudósított a sajtó? (4)
- arról, hogy meghalt (1)
- két pilóta (1),
- de a nézők között (1)
- nem voltak sérültek (1)
3. Milyen időjárási körülmények között történt a baleset? (3)
- sűrű volt a felhőzet (1)
- és erős, 50 km/órás (1)
-szél fújt (1)
4. Hogyan történt a baleset? (3)
- egy kockázatos figuránál (1)
- két repülő egymásnak ment (1)
- és a földre zuhant (1)
5. Milyen más baleset történt aznap? (2)
- egy Boeing 747 repülő (1)
- légörvénybe került (1)
6. Milyen sérüléseket szenvedett a legsúlyosabb sérült? (2)
- belső vérzést kapott (1)
- és kritikus állapotba került (1)
7. Mi történt a 19 könnyebb sérülttel? (3)
- még a leszállópályán (1)
- ellátták őket (1)
- és megengedték, hogy hazamenjenek (1).
8. Hol tartózkodott a súlyosan megsérült személy a baleset pillanatában? (1)
- a gép végében (1)
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SZKRIPT
Двама пилоти загиват пред 5 хиляди души.
Два едномоторни самолета се сблъскаха завчера повреме на авиошоу в щата Флорида, САЩ.
Двамата пилоти загинаха и само по чудо няма пострадали сред насъбралите се зрители – предадоха
осведомителните станции. Инцидентът станал при гъста облачност и силен вятър, достигащ 50
километра в час. Едномоторните самолети летели в група от 4 машини. При една от рискованите
фигури два от самолетите са удрят един в друг и се стоварват на земята в кълба от дим в близост до
трибуната. Тежкият инцидент помрачи празника на насъбралото се множество. По чудо няма
пострадали след 5 хилади зрители. Главна причина за катастрофата е лошото време, предполагат от
местната полиция. Часове преди този инцидент 36 души пострадаха, след като самолет Боинг 747
попадна във въздушна яма. Машината е изпълнявала редовен полет от Париж за Ню Йорк. 45 минути
преди приземяването на летището Джон Фицджералд Кенеди огромен вятър завихвил гигантската
машина. Самолетът започна шеметно да пропада. При пропадането надолу, един от пътниците
получил сериозен вътрешен кръвоизлив и изпаднал в критично състояние. Други 35 души получили
различни, по-леки наранявания. Останалите пътници се отървали само с уплаха. Много важно е, че в
самолета не е избухнала никаква паника. Вдигнатите по тревога десетки линейки на тамощната бърза
помощ и много спасителни екипи, свалили пострадалите след кацането на самолета. 19 от тях
получили първа помощ на самата писта на летището и им било разрешено да се приберат по
домовете си. Тежко пострадалият пътник спешно е транспортиран в болницa в Куинс. По време на
пропадането на самолета, той се намерил в задната част на самолета, а тези, които пострадали полеко, в средната част. Повреме на кацането на самолета, трафикът на летището бе блокиран и
пристигащите самолети бяха пренасочени към други летища.

