1. Olvasáskészség

1. Mikor vette kezdetét, s minek köszönhető a légszennyezés?

(5 pont)

150 évvel ezelőtt (1). Ezután az emberek elkezdtek gyárakat építeni
(1), amely gyárak (1), illetve az azokban előállított termékek (1)
káros gázokat kezdtek a levegőbe bocsátani (1).
2. Mely területeken jelentkezik elsősorban a szmog?

(1 pont)

A városokban.
3. Milyen változásokat okoz a szmog az égbolton?

(3 pont)

Helyenként olyan sűrű a szmog (1), hogy ott az égbolt nem szép és
kék (1), hanem csúnya és szürke (1).
4. Kikre és mikre jelent veszélyt a szennyezett levegő?

(5 pont)

Az emberekre (1), állatokra (1), a fákra (1) és egyéb növényekre (2).
5. Mit tehetünk a tiszta és veszélytelen levegő érdekében?
Elültethetünk egy fát (2), autó helyett járhatunk kerékpárral (2),
illetve írhatunk ezzel kapcsolatban egy cikket valamelyik újságba
(2).

(6 pont)

2. Közvetítés

Tanácsok ...
1. (1-7)
az úttesten történő átkeléssel
kapcsolatban

2. (8-11)
azzal kapcsolatban, hogy hogyan
közlekedjen a gyerek a járdán a
szülőkkel

3. (12-14)
a zebrán történő átkeléssel
kapcsolatban

4. (15-18)
azzal kapcsolatban, hogy miért
nem szabad az út szélén álló autók
között átmenni a túloldalra

5. (19-20)
arról, hogy az esti órákban milyen
öltözetben célszerű közlekedni

A gyereknek meg kell tanulnia megállni a járda szélén (2),
alaposan körülnéznie (2), s meggyőződnie arról, hogy nem
jön-e autó (2), mielőtt átmenne az úton (1).
Kézenfogva kell menni úgy (2), hogy mindig a gyerek legyen
a járda belső oldalán (2).

A gyalogátkelőnél is óvatosnak kell lenni (1). Ott sem
maradhat el a körülnézés (2).

Sem a gyalogosok nem látnak ki jól (2), sem az autóvezetők
nem veszik őket könnyen észre (2).

A sárga színű öltözet (1) segít abban, hogy a gépkocsivezető
gyorsabban észrevegye a gyereket (1).

3. Íráskészség

Το πιο εύκολο να πάτε στο ταχυδροµείο είναι µε το λεωφορείο. Στη γωνία έχει µια στάση,
εκεί θα πάρετε το λεωφορείο 21 και θα κάνετε τρεις στάσεις. Θα κατέβετε στην κεντρική
πλατεία, και εκεί θα βρείτε το ταχυδροµείο απέναντι στο ξενοδοχείο. Βέβαια, µπορείτε να
πάτε και µε τα πόδια, δεν είναι πολύ µακριά. Θα περπατήσετε περίπου ένα τέταρτο. Πρέπει
να πάτε όλο ευθεία και όταν φτάσετε στο ξενοδοχείο στην πλατεία, θα δείτε και το
ταχυδροµείο. Κατά τα άλλα, το ταχυδροµείο τέτοια ώρα θα είναι κλειστό. Ανοίγει στις οχτώ
το πρωί και κλείνει στις έξι το απόγευµα.

