1. Közvetítés

Két alternatív mód, hogy a hóban szórakozzunk
A hógolyócsatáknak is megvan a maguk története, és ez gazdagabb, mint néhány jelenkori
sporté. „A nagy hógolyócsata 1863-ból” az amerikai polgárháború valós eseménye. 1863-ban
az észak-virginiai hedsered néhány egysége barati hógolyócsatát kezdett. Hozzájuk további
fegyveres egységek csatlakoznak és a végén a csatában több mint 9000 katona vesz részt. Ma
a hógolyózás pont olyan sport, mint a többi. Az első hivatalos versenyt 1988-ban rendezték.
Ez csapatjáték – mindkét csapatban 7 játékos van, akik egy speciális mezőn helyezkednek el,
ahol szétszórva rejtekhelyek találhatók. A cél egyenként eltalálni hógolyóval a játékosokat.
A hóban való biciklizés más technikát kíván, mint az egyszerű lesiklás. Például a súlypontnak
pontosan bicikli közepén kell lennie (ha nagyon elől van, az elős gumi be fog süppedni a hóba
és fordítva). Kanyarodni nemcsak a kormánnyal, hanem az egész biciklivel lehet; biciklizni
leeresztett gumikkal kell (minél mélyebb a hó, annál puhább gumik kellenek). A sípálya sima
terepe nagy sebesség elérését teszi lehetővé (akár 100 km/óra). A téli lesikláshoz minden
minden pálya megfelel, nehézségétől függetlenül, feltéve, ha sílift visz fel oda. Javasoljuk a
Vitosát hétközben és Banszkot (a szezon végén).

2. Íráskészség

I.
Здравей Гошо!
Представи си какво се случи с мен! Станах собственик на кола. Получих колата за
рождения си ден от баба ми. Колата не е нова, тя беше по-рано на дядо ми, но работи.
Става въпрос за едно червено сузуки на 10 години, малко е ръждясало и отвътре е доста
мръсно, но трябва да се почисти и няма да има проблеми. Ще замина с колата за
Норвегия, като ще разгледам цяла Европа. Надявам се, че няма да се развали по пътя.
Хубавото при тази марка коли е, че не им трябва много бензин, а и частите са евтини.
За съжаление отвън колата е ръждясала тук-таме, ламарината ѝ не е много качествена.
Има проблеми и с гумите. Добре, че колата не яде много бензин, тъй като в Унгария
бензинът е много скъп. И аз ще трябва да пестя, за да мога да го купя. В града няма да
се движа с кола, и така ще пестя.
Много позрави: Клари

Vagy:

II.
Здравей Мария!
Няма да познаеш какво стана – сгодих се! Казва се Гошо, но и ти си го виждала – бяхме
заедно на кино, онзи високият със сините очи. Сега плануваме сватбата. Искам да е
пред пролетта. Мислим да поканим много хора и сватбата да бъде на открито, на остров
Маргит. Родителите ми много не са съгласни, защото смятат, че през пролетта вали
много и може да ни развали тържеството. Аз мисля да бъда в снежнобяла, много дълга
рокля. Ще имам няколко шаферки и те ще вървят след мен. Ще наемем лимузина, която
ще ни закара. Всички обреди ще се случват под небето. Ще има голяма, бяла шатра,
украсена с много, много рози, искам да има червен килим, по който ще стигнем до
олтара. Ще бъде приказно. Още не знам точната дата, но имам важен въпрос към теб:
ще ми станеш ли шаферка?
Това е от мен за сега.
С обич: Анна

3. Olvasáskészség

1. Kik kezdtek el autómosással foglalkozni és milyen a legújabb divat
ezen a téren?

(3 pont)

specializált cégek (1), a divat az otthoni mosás (1) és az autómosó
kombinációja (1)
2. Hány autó és autómosó lehet Szófiában?

(2 pont)

1 millió autó (1), 5-600 autómosó (1)
3. Milyen tényezőktől függ egy önkiszolgáló autómosó beruházási
költsége?

(3 pont)

alkalmazott technika (1), szerkezet (1) és a nagyság (1)
4. Mit a legidőigényesebb beszerezni az autómosó megnyitásához?

(2 pont)

megfelelő területet (1) és az építési engedélyt (1)
5. Miért olcsóbb az önkiszolgáló autómosás?

(2 pont)

gyors és egyszerű (1) és hiányzik (1) az emberi tényező (1)
6. Mennyibe kerül kívül lemosni (percenként és összesen) és belül
kiporszívózni az autót?

(3 pont)

8-10 leva a lemosás (1), a porszívózás (1) 1 leva / 4 perc (1)
7. Mennyi idő alatt térülhet meg a beruházás?

(2 pont)

3 év alatt
8. Mit állítanak azok, akik nem optimisták a megtérülést illetően?

(3 pont)

nem lehet gyors nyereségre számítani (1), csak ha környezetbarát (1)
anyagokba és felszerelésekbe fektetnek (1)
9. Mivel foglalkozik az autómósok személyzete?

(3 pont)

fenntartással (1), takarítással (1), az ügyfelek segítésével (1)
10. Miért lehet sikere az önkiszolgáló autómosóknak?
időt és pénzt (1) lehet megtakarítani (1)

(2 pont)

