1. Olvasáskészség

1. Mikor történt az eset, amelyikről mesél Marek?

(2 pont)

Három évvel ezelőtt (1), nyáron (1)
2. Hol nyaralt Marek?

(1 pont)

Norvégiában és/vagy Oslóban (1)
3. Hova és mivel akart utazni?

(4 pont)

Bergenbe (1) autóstoppal (1), onnan Izlandra (1) hajóval (1)
4. Milyen volt az út?

(3 pont)

Eleinte nyugodt (1), később pedig nagy vihar tört ki (1), és a hajó
nagyon rázkódott (1)
5. Hogyan viselkedtek az utasok?

(3 pont)

Az utasok feküdtek a földön (1), türelmesen várták (1) a vihar végét (1)
6. Mit csinált a vihar alatt Marek?

(4 pont)

Feküdt a földön (1), csokoládét evett (1), aludni próbált (1), arról
álmodott, hogy hamar vége lesz a viharnak (1)
7. Minek örült Marek, amikor megpillantotta a kikötőt?
Annak örült, hogy megint (1) száraz földön járhat (1), és ehet (1)

(3 pont)

2. Közvetítés

1. (1-2)
Utazás módja

45 (1) személyes (1) autóbusz (1) és
2 gépkocsivezető/sofőr (1)

2. (5-8)
Városnézés

idegenvezető (1), aki megmutatja (1)
a gyerekeknek a várost (1)

3. (9-12)
Szállás

a szállás egy megfelelő/jó (1), nem túl drága (1)
szállóban legyen (1), lehet hostel (1)

4. (13-16)
Szobák

a szobák 3 (1) személyesek/ágyasak legyenek (1),
legyen fürdőszoba (1) és TV (1)

5. (17-19)
Egyéb szolgáltatások

a szállodában legyen internet hozzáférés (1),
sportpálya (1) és park (1)

6. (20)
Válasz

gyors (1) választ kér az út időpontjáról (1)

3. Íráskészség

Kochani Rodzice,
jestem już w Krakowie. Droga była bardzo dobra, ale długa. Pociąg był wygodny. Było mało
ludzi i mogłem leżeć, nawet spałem. Pokój w hostelu jest dobry. Są jeszcze razem ze mną
cztery osoby. Przyjechali z Anglii. W ogóle jest tu bardzo dużo obcokrajowców. W pokoju
jest Internet. Kraków to bardzo piękne miasto. Bardzo mi się tu podoba. Zwiedziłem już
Wawel, widziałem też inne zabytki i smoka wawelskiego nad Wisłą. Podoba mi się kościół
Mariacki, który jest na Rynku. Polskie jedzenie jest bardzo dobre, są kawiarnie i restauracje.
Niestety mam już mało pieniędzy. Proszę, dajcie 200 zł na moje konto.
Wszystkich pozdrawiam
Marek

