1. Olvasáskészség

1. Mit rendezett az Oktatási- és Szociális Akadémia?

(1 pont)

Nyílt napot (1).
2. Mikor tartották a rendezvényt?

(2 pont)

A múlt év végén (1), december 29-én és 30-án (1).
3. Kinek szervezték a rendezvényt?

(2 pont)

A szülők (1) és a potenciális diákok (1) részére.
4. Milyen tantárgyakat mutatott be az iskola igazgatónője?

(2 pont)

Kötelező (1) és választható (1) tantárgyakat.
5. Milyen nyelveket lehet választani?

(4 pont)

Angol (1), német (1), orosz (1) és ruszin nyelvet (1).
6. Milyen tantárgyat tanulhatnak második idegen nyelvként a diákok?

(2 pont)

Ruszin nyelvet (1) és kultúrát (1).
7. A megadott információ különösen kit érdekelt?

(3 pont)

Azokat a szülőket (1), akik ruszin gyökerekkel rendelkeznek (1) és a
gyermekük még nem beszél ruszinul (1).
8. Összesen hány szülő jelentkezett, hogy a gyermeke tanulja a nyelvet?

(3 pont)

Nyolc szülő (1) és Felsőkányáról (1) két szülő (1).
9. Mikor derül ki a nyelv iránti érdeklődés a diákoknál?
Szeptemberben (1).

(1 pont)

2. Közvetítés

1. (1-2)
A levél írója és beosztása

2. (3-4)
A központ megnyitásának időpontja és
helyszíne

3. (5-8)
Ifjúsági szervezet titkárságának címe és
helyiségének rendeltetése

4. (9-10)
Tevékenységek

5. (11-13)
A központ megnyitója és támogatói

6. (14-18)
A megnyitó programja

7. (19-20)
A levélíró kérése

Igazgató (1),
A Szlovák ifjú ruszinok központja (2)
2013. szeptember 12. (1)
Pozsony (1)
Halovij utca 17, (1)
Terem (1), ahol próbálni (1) és fellépni (1) lehet
FM Ruszin rádióadó (1),
Ruténia népi táncegyüttes (1)
Ünnepélyes (1)
Pozsonyi Önkormányzat (1)
Eperjesi ruszin nyelvű intézete (1)
Ruszin ifjúsági együttesek fellépése (2)
Élő adásban (1) közvetít (1) a ruszin internetes rádió (1)
Értesítés az érkezés dátumáról (1) rusyn@centrum.sk
címre (1)

3. Íráskészség
Важена редакція,
єм дівча 8-й класы ОШ на уліці Коменьского в Меджілабірцях а пишу ся Марія
Ґойдічова. Дуже люблю чітати, і зато єм зачала в тім школьскім році передплачати
Народны новинкы. У тых новинках ня найвеце інтересує кварталник «Русалка», до
котрого переважно пишуть кандідаты учітелства о процесі їх навчаня русиньского
языка на Пряшівській універзіті.
І я бы хотіла ся дістати на Педаґоґічну факулту ПУ і штудувати материнськый
язык на І. ступню основной школы.
Зато єм ся одважыла Вам написати і наконець, мила редакціё, Вас сердечно поздравує
Марія

