Hallott szöveg értése 1.

Maximális pontszám: 20

1. A szöveg szerint mire vannak a gyerekek nagyobb hatással, mint szüleik
gondolnák?
(2 pont)
1. arra, hogy mit vásárolnak
2. (a szupermarketben) a szülők
2. Hány szülőt és milyen alkalomból figyeltek meg a Bécsi Egyetem kutatói? (2
pont)
3. 200 szülőt/kétszázat
4. akik/amikor a gyerekeikkel mentek (be)vásárolni
3. Milyen megdöbbentő eredményt hozott a kutatás? (3 pont)
5. hogy a legtöbb szülő nem is volt tudatában annak,
6. hogy bizonyos árucikkek(et) gyermekük kívánságára
7. kerültek a bevásárlókocsijukba (vásároltak)
4. Mi lenne a legjobb megoldás a fölösleges áruk megvásárlásának elkerülésére? (2
pont)
8. ha a szülők egyáltalán nem is vinnék magukkal
9. a gyerekeket bevásárolni
5. Mi az előnye annak, ha a szülők beültetik a gyereket a bevásárlókocsiba,
magukkal szemben? (5 pont)
10. a gyerek nem látja a szeme magasságába helyezett árukat,
11. nagyobb biztonságban van,
12. kevésbé kell attól tartani, / jól lehet figyelni rá, hogy / nehogy
13. (a gyerek) valami butaságot csinál / ~-jon,
14. vagy elszalad / ~-jon, elszökik / elszökjön
6. Mit lehet még tenni, hogy a szülők ne vásároljanak fölösleges dolgokat? (4 pont)
15. bevásárlólistát írni
16. a gyereknek megtanítani, hogy Apa és Anya
17. mindent megvesznek, amire (a családnak) szükség(e) van,
18. de semmi egyebet / de csak azt (veszik meg)
7. Mit lehet megtanítani a gyereknek a szupermarketben? (2 pont)
19. hogy hogyan kell udvariasan / az udvarias
20. kérni valamit / kérést

Hallott szöveg értése 2
Az új farmerek nemcsak divatosak, de …

Maximális pontszám: 5
1. kényelmesek is.

0 pont
Egy felmérés megállapítása szerint a férfiak 1. többször viselnek farmert, mint a nők/
egy héten …
hatszor vesznek fel farmert.
1 pont
Néhány gyártó már olyan farmert is gyárt, 2. irodában is lehet viselni/munkába is fel
mely szabásában az öltönynadrágra lehet venni
emlékeztet, ezért …
1 pont
A nőknek gyártott farmerek esetében 3. sztreccs(anyag) is legyen benne.
nagyon fontos, hogy …
1 pont
Öltönynadrágra emlékeztető farmereken 4. jogging/szabadidő-nadrágokat
kívül gyártanak még …
5. 70-es, 80-as évek stílusában készült
farmereket is
2 pont

