1. Közvetítés

Beszélgetések fogorvosi kontroll mellett
Ez év november végéig a londoni Tudományok Múzeumát/Tudományi Múzeumot látogatók
megcsodálhatnak nem mást, mint egy... zápfogat. Ez nem akármilyen fog. A benne
elhelyezett pici elektronikus berendezésnek köszönhetően lehet hallgatni rádiót és
mobiltelefon hálózatból lehet fogadni hívásokat – természetesen azzal a feltétellel, hogy a
zápfogat az állkapocsba helyezik el. A berendezés két részből áll – rádióhullámvevőből és
mikrovibrátorból. A rádióból vagy mobiltelefonból fogott jel vibrációként jut el a középfülig.
A hagyományos hangszórókban a vibráció a levegővel jut tovább, a „fogtelefon” esetében
pedig a levegő funkcióját az állkapocs csontjai töltik be.
A berendezést Jimmy Loizeau és James Auger találták fel, akik egy londoni egyetemen
végezték el tanulmányaikat.
Auger, aki a dublini Laboratorium Media-ban dolgozik azt állítja, hogy a berendezés nem
tartozik a science fiction kategóriájába, hanem tudományos tény. Egy rutin fogorvosi
vizsgálat során lehet behelyezni a fogba.
Alkalmazásának tág tere nyílik/sok helyzetben lehet alkalmazni, pl. az edző ennek
segítségével utasíthatja a sportpályán lévő versenyzőket / sportolókat, a titkárnő az irodájából
ennek segítségével / így adhatja át az információkat konferencián résztvevő munkatársaknak.

2. Íráskészség

I.
Budapeszt, 13 grudnia 2013 r.
Droga Aniu!
Wyobraź sobie, że wreszcie mam samochód. To niesamowite szczęście, bo już tak dawno
marzyłam o własnym samochodzie! Wiesz, że prawo jazdy zrobiłam już sześć lat temu,
jeszcze w liceum, w ostatniej klasie. No ale rodzice niestety nie mieli tyle pieniędzy, żeby
kupić drugi samochód, specjalnie dla mnie. A teraz, co za niespodzianka. Wiesz, że niedawno
miałam dwudzieste piąte urodziny. Przychodzę do domu, rodzice czekają na mnie z tortem, a
na torcie kluczyki do samochodu. Myślałam, że od razu zemdleję z radości. Oczywiście to
samochód używany, ma 18 lat, ale śliczny: ford fiesta, w moim ulubionym kolorze,
metalowym. Rodzice mówią, że jest w całkiem dobrym stanie. Mówię Ci, jest piękny!
Czworo drzwi, tak jak lubię, czysty, widać, że poprzedni właściciel dbał o niego. Troszkę się
tylko zacinają przednie drzwi, ale to drobiazg. No i niestety trzeba wymienić opony. Za to
jeszcze zapłacą rodzice. A potem za benzynę to już ja będę musiała płacić. Niestety wiesz, że
u nas benzyna jest strasznie droga, no ale trudno. W końcu pracuję już. Najwyżej będę
kupować mniej ciuchów.
W weekend od razu wybraliśmy się na pierwszą wycieczkę moim własnym samochodem.
Były ze mną dwie koleżanki z pracy i kolega, którego znam jeszcze z liceum. Pojechaliśmy
nad Balaton. To ok. 100 kilometrów, wcale się nie bałam, bo przedtem trochę poćwiczyłam,
żeby się na nowo wprawić. Jechaliśmy autostradą, ruch był dość duży, no i oczywiście
jechałam ostrożnie. Wycieczka udała się świetnie a ja ogromnie lubię prowadzić samochód.
Kochana, co u Ciebie, mam nadzieję, że przyjedziesz niedługo do nas. Przyjadę po Ciebie na
lotnisko samochodem! Trzymaj się! Całuję Cię mocno
Ágnes

Vagy:

II.
Budapeszt, 12 grudnia 2013 r.
Kochana Madziu,
dawno się do Ciebie nie odzywałam, ale wiesz jak to jest, człowiek ma tyle spraw na głowie.
Wreszcie biorę długopis i piszę, bo u mnie nagle dużo nowego. Wyobraź sobie, wychodzę za
mąż! Pamiętasz Jánosa? Poznałaś go, jak ostatnio byłaś u nas, ten wysoki brunet, który tak
świetnie grał na gitarze. Po Twoim wyjeździe zaczęliśmy się spotykać, no a teraz się
zaręczyliśmy. Moi rodzice uważają, że na zaręczyny trochę za wcześnie, bo znamy się
przecież dopiero 4 miesiące. Ale my wiemy, że jesteśmy dla siebie stworzeni i nie ma co
czekać. Ślub też chcielibyśmy mieć jak najszybciej, jak tylko będzie się dało załatwić
wszystkie formalności. Zastanawiamy się tylko, czy robić wesele, czy wystarczyłby może
tylko cichy ślub z rodzicami, świadkami i najbliższymi przyjaciółmi. Prawdę mówiąc, ja
jestem za tym, Jánosowi też to odpowiada, bo ani on, ani ja nie lubimy dużych imprez, a i
koszty byłyby znacznie mniejsze, tym bardziej, że raczej chcielibyśmy pojechać w podróż
poślubną. Rodzice nie chcą o tym słyszeć, mówią że musi być duże wesele z wszystkim
krewnymi. Mówią też, że wesele urządzą, ale my naprawdę wolelibyśmy sam ślub i kolację w
jakiejś dobrej restauracji. No, zobaczymy jeszcze. W każdym razie Ty koniecznie musisz
przyjechać, chciałabym, żebyś była moim świadkiem. Chcielibyśmy mieć ślub w czerwcu.
Terminu jeszcze nie mamy, ale jak tylko będzie, dam Ci znać.
To na razie tyle, napisz, co u Was?
Całuję, Ágnes

3. Olvasáskészség

1. Mitől függ a jó vagy rossz közérzetünk?

(4 pont)

időjárás (1)
étkezési (1) szokások (1)
sportolás (1)
2. Miért panaszkodnak sokan Lengyelországban a rossz közérzetre?

(4 pont)

Lengyelországnak mérsékelt(1) éghajlata van (1), hosszú (1) az ősz
és a tél (1).
3. Ki a meteoropata?

(4 pont)

Az az ember, aki érzékenyen reagál az időjárásra (1).
Ha hideg van és kevés a napsütés (1), az ember rosszkedvű (1),
fáradt, depresszióra hajlamos (1).
4. Milyen más típusú meteoropata létezik?

(2 pont)

Létezik másfajta meteoropata is, aki ugyan jól érzi magát télen is,
nyáron is (1), viszont az időjárás változásaira, frontokra reagál
érzékenyen (1).
5. Milyen hatása van a rendszeres sportolásnak az életünkre?

(3 pont)

Aki aktívan sportol, ritkán panaszkodik a rossz közérzetre (1), nem
fáradékony (1), és tele van energiával (1).
6. Milyen a mai életünk?

(3 pont)

Sajnos a mai életben, ill. a városi életben az ember csak dolgozik (1),
főleg ülő munkát végez (1), kocsival közlekedik, tehát keveset
mozog (1).
7. Milyen a helyes étkezés?
olyan diéta, amely sok vitamint és mikroelemet tartalmaz (1)
rendszeresen kell étkezni (1)
sok zöldséget és gyümölcsöt kell fogyasztani (1)
gyümölcslevet és sok ásványvizet kell inni (1)
kerülni kell a gyorsétkezdéket (1)

(5 pont)

