SZLOVÁK

B2: KÖZÉPFOK BESZÉDÉRTÉS (GÉPI HANG)
MEGOLDÓKULCS

I. feladat: Válaszoljon az alábbi kérdésekre magyarul, a hallott szöveg alapján!

20 pont

EKO mama
1. Miért áll kint három konténer (szeméttároló)?
(1 pont)
- hogy szelektálni lehessen a szemetet
2. Autóbusz helyett mivel közlekedjen a fiú?
(1 pont)
- biciklivel
3. Dobozos üdítők helyett, mit és miből igyon a fiú?
(2 pont)
- az otthoni üvegpalackból
- vizet/ csapvizet
4. Miért nem mosta ki az anyuka a fia nadrágját rögtön, mikor fogja ezt tenni?
(4 pont)
- csak egy nadrágot nem fog mosni
- a fiú szedje össze az összes szennyest
- a testvére szobájából is
- ha elég szennyes gyűlik össze, akkor másnap kimossa az anyuka
5. Milyen mosóport vegyen a fiú?
(1 pont)
- „Öko”-feliratos mosóport
6. Miért nem szereti az anyuka, ha a fia gyorséttermekben eszik?
(5 pont)
- minden étel be van csomagolva
- az étel műanyag csomagolásban van
- műanyag evőeszközt adnak
- minden egyszer használatos
- a nagy része nem újrahasznosítható
- egy nap alatt annyi hulladékot termelnek, mint két hétéves gyerek együttes tömege
itt elég ötöt felsorolni
7. Az anyuka szerint miért menjen a fiú a barátaival inkább étterembe enni?
(2 pont)
- mert ott porcelántányérokon kapják az ételt
- mert az ételhez fémevőeszközt kapnak
8. Miért kapcsolja ki Palo az anyukája számítógépét és tévéjét?
(1 pont)
- mert az anyukának „ökológiai láza” van
9. Az anyuka szerint miért fontos az élő környezet megóvása?
(3 pont)
- minél jobban károsítjuk a (Föld) élő környezetét, annál jobban ártunk az emberek egészségének,
- ártunk az állatok egészségének,
- veszélyeztetjük az egész életet a Földön
- néha kis hozzájárulás is sokat segít a természetnek
itt elég hármat felsorolni

SZKRIPT
EKO mama
Mama: Janko, choď vyniesť smeti, prosím. Máš ich pri dverách.
Janko: Mami, to nemyslíš važne, veď sú tu tri vrecia. To mám ako odniesť?
Mama: Neboj sa, to zvládneš. Len to nehoď do jedného kontajnera, vonku stoja tri. Pekne to rozdeľ. A
mohol by si skočiť aj do obchodu. Tu je zoznam.
Janko: Tak dobre, len mi daj drobné na bus, už mi neplatí mesačný.
Mama: Ale veď ti stojí na dvore bicykel. A zober si tú plátennú tašku, čo visí v predizbe.
Janko: Načo taška? Veď mi dajú igelitku. Mami, a môžem si kúpiť energetický nápoj?
Mama: Plastové tašky mi domov nenos. A nechcem vidieť žiadne malinovky v plechovkách. Ak si smädný,
napusti si vodu z vodovodu, máš tam sklenenú fľašku.
Janko: Mami, a kde mám svoje rifle? Ty si ich ešte nevyprala. Večer máme stretko s chalanmi, čo si
oblečiem?
Mama: A to mám prať jedny nohavice? Pozbieraj všetko špinavé i z bratovej izby, ak toho bude dosť, zajtra
to vyperiem. A dones mi i prací prášok, ale len ten so značkou EKO. Jasné?
Janko: Jasné! Už idem. Nechaj mi, prosím, peniaze. Večer skočíme s Paľom do Mekáča.
Mama: Už som vám hovorila, že sa mi nepáči, keď jete vo fastfoodoch. Sú dosť neekologické. Všetko jedlo
je zabalené, dokonca aj to, čo zjete hneď tam. Jedlá sú v plastových obaloch, dostanete k nim plastový
príbor. Všetko je na jedno použitie a množstvo z toho sa nedá recyklovať. Jedna reštaurácia fastfoodu za
jeden deň vyrobí asi toľko odpadu, koľko vážia dve sedemročné deti spolu. To si vedel? Nemôžete ísť radšej
niekde do reštaurácie, kde jedlo dostanete na porcelánových tanieroch, k tomu kovový príbor?
Janko: Paľo! Vypni, prosím, u mňa počítač i telku. Mama má „ekologickú horúčku“.
Mama: Nesmej sa! Každý jeden z nás svojím správaním prispieva k zlepšeniu alebo zhoršeniu životného
prostredia na našej Zemi. Nesmieme zabúdať na to, že čím viac si zhoršíme životné prostredie, tým viac
ohrozíme zdravie všetkých ľudi, zvierat a celý život na Zemi. Niekedy stačí málo, aby sme prírode trošku
pomohli.

II. feladat: Olvassa el a feladatot, majd a hallott szöveg alapján egészítse ki a táblázatot magyar
nyelven a megadott példa (0) szerint.
Maximum: 5 pont
Mit tudtunk meg a szövegből a bal oldali oszlopban megadott szavakkal kapcsolatban? A megoldást írja a
jobb oldali oszlopba!
Na zdravotnej prehliadke
0.

Ján Zvedavý
körülbelül két éve

-időpontot szeretne kérni
-orvosi (prevenciós) vizsgálatra
a páciens akkor volt utoljára vizsgálaton

1.

1 pont

2.

biztosított kártyája (TAJ kártya)

a nővér kéri, hogy készítse elő

1 pont

3.

125/80

a páciens vérnyomása (a felső magasabb)

1 pont

4.

injekció

-a nővér azt mondta, hogy ne nézzen az injekcióra
-és gondoljon valami másra

2 pont

0 pont

SZKRIPT
Na zdravotnej prehliadke
Zdravotná sestra: Dobrý deň! Ordinácia doktorky Šikovnej. Prosím!
Janko: Dobrýdeň, tu Ján Zvedavý, chcel by som sa objednať na preventívnu prehliadku.
Zdravotná sestra: Kedy si naposledy bol na prehliadke?
Janko: Asi pred dvomi rokmi, ale neviem presne.
Zdravotná sestra: Ešte raz meno a dátum narodenia.
Janko: Ján Zvedavý, 17. april 2003
Zdravotná sestra: V poriadku, môžeš prísť v stredu o 7:00. Príď nalačno a prines so sebou vzorku ranného
moču!
Streda 7:00 hodín
Zdravotná sestra: Ján Zvedavý, nech sa pači! Priprav si kartičku poistenca!
Janko: Dobrý deň! Nech sa páči kartu poistenca a tu mám moč.
Zdravotná sestra: Polož ho na umývadlo! Odlož si veci a sadni si! Moč je čistý. Teraz ťa odvážim,
odmeriam, zmeriam krvný tlak a vezmem krv. A potom pôjdeš k pani doktorke.
Janko: Mám sa vyzuť?
Zdravotná sestra: Samozrejme, vyzuj sa! Váha 65 kg, výška 171 cm. Vyhrň si rukáv, zmeriam ti tlak.
125/80, horný je vyšší, v dospievaní je to normálne. Alebo máš strach?
Janko: Len trošku, neznášam odber krvi. Zvyknem odpadnúť.
Zdravotná sestra: Neboj sa, to vyriešime. Rukáv nechaj vyhrnutý a ľahni si! Nepozeraj sa na injekciu a
mysli na niečo iné! Tak, už to je!
Janko: Vôbec som to necítil.
Zdravotná sestra: Ešte si chvíľu polež! Vstávaj pomaly!

