1. Olvasáskészség

1. Hogyan élt Marc Boyle pénz nélkül?
–
–
–
–
–
–

lakókocsiban lakott (1)
önkéntesként dolgozott (1)
egy öko-gazdaságban (1)
blogot írt (1)
a laptopján (1)
amit napenergiával töltött fel (1)

2. Hogyan kezdődött Boyle pénz nélküli élete?
–
–
–

(4 pont)

a társasági életed nehéz lesz (1)
a pénznélküliséget nehezen fogadják a barátnők/barátok (1)
nem ugorhatsz be a kocsmába (1)
vagy a moziba (1)

5. Hogy jutott el Bristolból Írországba?
–

(6 pont)

a pénzből, amit a könyvével keres (1)
egy darab földet akar venni (1)
ezen egy szabad közösséget akar létrehozni (1)
itt az emberek pénz nélkül élhetnek (1)
maguk termelik meg az élelmüket (1)
az eldobott ételt feldolgozzák (1)

4. Mi a legnehezebb a pénz nélküli életben?
–
–
–
–

(3 pont)

mindent előre gondosan eltervezett (1)
ezért nem volt nagy sokk (1)
egy internetes oldallal/website-tal kezdődött buynothingday.co.uk (1)

3. Milyen hosszútávú tervei vannak?
–
–
–
–
–
–

(6 pont)

két napig stoppolt (1)

(1 pont)

2. Közvetítés

1. (1-3)
Hogyan juthat hozzá a
csomaghoz?

otthonra (1)
munkahelyre szállítják (1)
nem kell a postára menni (1)

2. (4-7)
Mit tud a biztosításról?

500 euróig biztosított (1)
megsérül (1)
vagy elvész a csomag (1)
jóvátételt kap (1)

3. (8-9)
Mi történik kézhezvételkor?

aláír a vevő (8)
ezzel igazolj a csomag érkezését (9)

4. (10-19)
Mit tud a szállítási feltételekről?

ha azt akarja, hogy a vevő (1)
fizesse (1)
a szállítási költséget (1)
akkor a vevő (1)
intézi (1)
a szállítást (1)
ön címe (1)
feladói cím lesz (1)
az ő (vevő) címe (1)
a kézbesítési cím (1)

5. (20)
Mit kell tenni a csomag
elszállításakor?

meg kell beszélni a pontos időpontot

3. Íráskészség

Beste Lieve,
Ik heb heel goed nieuws. Ik heb mijn eindexamens afgelegd en vanaf september kan ik
eindelijk gaan studeren. Ik ben heel blij dat ik mijn droom kan verwezenlijken, ik ga naar
Debrecen om rechten te studeren.
Het liefst wil ik in een studentenhuis wonen maar als dat niet lukt, zal ik bij mijn tante in de
Csapóstraat gaan wonen. Mijn broer woont al bij haar.
De volgende maanden zal ik het zeker heel erg druk hebben maar ik hoop dat je mij in de
zomer kunt bezoeken. Dan kan ik je deze mooie stad en ook Hortobágy laten zien.
Hartelijke groet,
Éva

