1. Olvasáskészség

1. Milyen az említett múzeum és hol található?

(3 pont)

A Műszaki (Technikai) (2) Múzeum Zágrábban (1) található.
2. Milyen részlegei vannak a múzeumnak?

(4 pont)

A különböző energiafajták részlege (1), közlekedési eszközök
részlege (1), planetárium (1) és egyebek (1).
3. Milyen parkja van a múzeumnak, és mi található ott?

(4 pont)

A Nagyságok parkjában (2) horvátországi tudósok szobrai láthatók
(Faust Vrančić, Ruđer Boškovići és mások) (2).
4. Milyen közlekedési eszközzel lehet eljutni vasárnap a múzeumba?

(3 pont)

Vasárnap délelőtt (1) 1924-ben gyártott M-24 villamossal lehet a
városközpontból a múzeumba jutni (2).
5. Milyen a közlekedési eszköz színe, és miért?

(3 pont)

A villamos kék színű (2), mert ez Zágráb város színe (1).
6. Milyenek voltak az első közlekedési eszközök?
Az első villamosok (1) még sárga színűek voltak (2).

(3 pont)

2. Közvetítés

1. (1-2)
Természeti parkok

2. (3-8)
A park leírása

3. (9-14)
Megközelíthetőség,
kirándulók, hegymászók

4. (15-18)
Menedékházak,
lehetőségek

5. (19-20)
Sljeme télen

Nagy az ökológiai, esztétikai, rekreációs értékük (1). Horvátországnak
sok természeti parkja van (1).
A Medvednica (vagy Zágrábi hegység, népszerűen: Sljeme) a horvát
természeti parkok egyike (1). A nevét a valamikor ott élt medvékről kapta
(1). A Sljemén a természet jó állapotban van, sok ott az erdő és rét (1). A
természet szépsége és Zágráb közelsége miatt sokan keresik fel (1). Szép
a kilátás róla a városra és környékére (1). Vonza a kirándulókat (1).
A kirándulók autóval, autóbusszal vagy libegővel mennek a Sljemére (2).
A hegymászók, és akik szeretnek gyalogolni gyalog mennek a hegyre (2).
Az út másfél-két óráig tart (1). A hegymászók élvezik a természetet, a
levegőt és a kikapcsolódást (1).
A Sljemén sok a menedéház (1). A menedékházakban kellemes, családias
hangulat van (1). A hegyen a hegymászók megpihenhetnek, és
megmelegedhetnek, ha hideg van (1). Ehetnek egyszerűbb ételeket
(babfőzeléket kolbásszal, sajtot és tejfölt, pulykát tésztával, almás vagy
túrós rétest) és frissítő italokat ihatnak. Aludhatnak is itt (1).
Sljemének komoly síhagyományai is vannak (1). Télen, ha van hó, sokan
jönnek ide síelni, a gyerekek pedig szánkozni (1).

3. Íráskészség

Dragi Darko!
Davno mi se nisi javio. Što je s tobom? Ja sam se u petak vratio iz Hrvatske. Bio sam sa
Melindom na ljetovanju u Opatiji. To je jedan divan grad na obali Jadranskog mora, a nije
daleko od Mađarske. Mi smo stigli do njega autom za šest sati. Vrijeme je bilo fantastično, a
more toplo. Mnogo smo šetali na obali, razgovarali, jeli sladoled. Svake smo večeri otišli u
neki jeftin restoran i tamo smo večerali razne ribe ili pljeskavicu. Pili smo dobra hrvatska vina
i piva. Bili smo na izletu u Istri, jednom smo čak i brodom otišli na otok Krk. Bilo je
nezaboravno!
Ti gdje si bio ovog ljeta?
Piši mi što prije:
Tvoj prijatelj, Adam
U Budimpešti, 08. 24. 2003.

