1. Olvasáskészség

1. Ki és mikor építtette a Vasa nevű híres vitorlás hajót?

(2 pont)

A svéd király Gustáv II. Adolf (1), a 17. század elején (1).
2. Hány évig építették a hajót?

(1 pont)

Három évig (1).
3. Milyen volt a díszítése?

(1 pont)

700 szobor (1).
4. Milyen hosszú volt a hajó és hány emeletes?

(2 pont)

69 méter hosszú (1) és négy emeletes (1).
5. Mikor bocsátották vízre?

(1 pont)

1628. augusztus 10-én (1).
6. Miért volt a hajó vízrebocsátásának napja nemcsak az első,
de az utolsó is a hajó életében. Mi történt ekkor?

(7 pont)

A hajó a vízre szállást követően rögtön elsüllyedt (1) a kíváncsi
tömeg szeme láttára (1). Külföldi diplomaták is voltak közöttük (1).
Erősebb szél volt (1), és a hajó az oldalára fordult (1). Ötvenen
meghaltak (1), a hajón tartózkodók fele (1).
7. Ki és mikor találta meg a hajót? Milyen súlyos volt a hajó?

(3 pont)

Anderd Franzen nevezetű régész (1), 1956-ban (1), 700 tonna (1).
8. Hol található napjainkban a hajó?

(2 pont)

Stokholmban (1), egy hatalmas betonból készült épületben,
múzeumban (1).
9. Évente hányan látogatják meg?
Évente 850 ezer látogató (1).

(1 pont)

2. Közvetítés

1. (1-2)
Helga kihez fordult kéréssel

Hankától kér segítséget (2)

2. (3-5)
foglalkozása, hány évig és hol dolgozott

Női fodrász (1) 10 éves gyakorlattal (1)
Kassán dolgozott (1).

3. (6)
jelenlegi munkája

Nincs munkája már pár hónapja.

4. (7-8)
nyelvtudása

Szlovákul és angolul tud, magyarul csak
kicsit tud, de meg akar tanulni.

5. (9-14)
melyik városban akar dolgozni és milyen
üzletben, mennyi fizetésért

Budapesten (1), női fodrászatban (2), havi
500 Euro-nál ne legyen kevesebb a havi
fizetés, hogy hetente Kassára utazhasson
(3).
Albérletben szeretne lakni (1) egy
garzonlakásban (1), a központban (1),
hogy este ne féljen hazautazni (1), legyen
meleg víz (1) és központi fűtés (1).

5. (15-20)
a lakással kapcsolatos igényei
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3. Íráskészség

Ahoj Peter,
pozdravujem Ťa z Miškolca. Dávno sme sa nevideli, preto už čakám letné prázdniny, keď sa
opäť stretneme.
Píšem Ti preto, lebo koncom mája sa chystáme s triedou do Tatier na výlet. Môj
triedny má veľmi rád turistiku, preto sme sa rozhodli stráviť 3 dni na Slovensku, v horách.
Moji spolužiaci ešte nikdy neboli na Slovensku. Pravdepodobne celá trieda plánuje ísť na
výlet spolu s naším triednym učiteľom. Náš triedny je veľmi milý a radi s ním chodíme na
výlety. Má vždy dobré nápady, kam ísť, čo by bolo dobre vidieť.
My sme veľmi dobrá trieda, máme veľa spoločných záľub, ako napríklad turistika, futbal a
plávanie.
Vedel by si mi povedať, aké počasie býva v Tatrách koncom jari? Čo si máme brať so
sebou do hôr? Koľko teplých svetrov a aký kabát? Myslím si, že občas aj prší, tak budeme
potrebovať aj pršiplášť, však? Dúfam, rukavičky nebudeme potrebovať.
Vedel by si mi povedať, či sú okolo Popradu nejaké pamätihodnosti? Zaujímali by nás aj
hrady alebo jaskyne.
Prosím Ťa, napíš mi niečo opäť o sebe. Čo si robil, odkedy sme si nepísali. Ako sa máš?
Pozdravujem aj Tvoju rodinu. Čakám Tvoju odpoveď.
Tvoj kamarát
Ivan
25. februára 2012

