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Olvasáskészség
1. rész
INFORMÁCIÓK TURISTÁKNAK
Az alábbi szövegben hasznos információkat talál magyarországi turisták számára.
Feladat:
Olvassa el a rövid szövegeket, és a minta alapján párosítsa azokat a címszavakkal!
CSAK 10 HELYES MEGOLDÁS VAN.
A szürke rész a minta.
**********
0.

Nemzetközi diákigazolvánnyal iskolások, egyetemi hallgatók néhány helyen kedvezményt kapnak.

1.

Hasznos megtanulni magyarul egy-két szót. Természetesen a turistaközpontokban, információs
pontokon beszélnek angolul is.

2.

A magyar városokban az első ajtón kell felszállni a buszra, a villamosra. A busz vagy a villamos
vezetőjétől is lehet jegyet vásárolni.

3.

A magyar konyha általában erősen fűszeres. Mindig van főzelék az étlapon. A főzelék különböző
zöldségekből (pl. bab, burgonya, káposzta) készül, ezért egészséges. Lehet hús nélkül is rendelni.

4.

A patikákat zöld kereszt jelöli. Fájdalomcsillapítót, vitaminokat benzinkutaknál is árulnak.

5.

Magyarország az Európai Unió tagja, de a boltokban nem euróval, hanem forinttal kell fizetni.

6.

A magyar tenger a Balaton. Ha nyáron úszásra, vitorlázásra, napfényre vágyik, a tó északi vagy déli
üdülőhelyein kényelmes szállodák, családi panziók várják a vendégeket.

7.

Az élelmiszerboltok hétköznap reggel 7-től, más üzletek 9-től 17 óráig várják a vásárlókat.

8.

Sok érdekes galériába, múzeumba az egyik napon (például vasárnap) ingyenes a belépés.

9.

Minden magyar nagyvárosban vannak net-kávézók. A számítógépeket a vendégeknek szabad használni:
információt keresni, e-mailt küldeni.

10. Jó tudni a következőket. A személyvonat és a sebes vonat lassú, és sok helyen megáll. A gyorsvonatnak
nincsen sok megállója. Az igazán gyors az Intercity.
**********
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CÍMSZAVAK
A. TANULÓKNAK OLCSÓN
B. NEMZETI ÜNNEPEK
C. UTAZÁS AZ ORSZÁGBAN
D. TÉRKÉP
E. PÉNZ
F. GYÓGYSZER
G. KIÁLLÍTÁSOK
H. TELEFON
J.

VÁROSI KÖZLEKEDÉS

K. VILÁGHÁLÓ
L. NYARALÁS VÍZPARTON
M. ÉTTEREM
N. NYITVA TARTÁS
O. IDEGEN NYELV

**********
Csak a megfelelő betűt írja a táblázatba!
Minta:

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

A
Értékelés (A táblázatot hagyja üresen!)

FORDÍTS!
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Olvasáskészség
2. rész
INTERJÚ EGY MAGYAR ORVOSSAL
Egy ismert magyar orvosról és családjáról olvashat.
Feladat:
Olvassa el a szöveget, és a minta alapján válaszoljon röviden a kérdésekre!
A válasz felesleges információt nem tartalmazhat!
CSAK 10 HELYES VÁLASZ VAN!
A szürke rész a minta.
**********
– Az Ön családjában öt generáció óta vannak orvosok. Ön is mindig orvos akart lenni?
– Igen. Ez természetes volt a mi családunkban. Volt már sebész, belgyógyász, háziorvos is.
– A hagyományok alapján lehetett volna zenész vagy cukrász is. Mozarttal is közeli rokonságban voltak, és a
Sacher tortát is önöknek köszönhetjük.
– Franz Sacher a dédnagyapám volt. Ő volt Metternich herceg cukrásza. A herceg lányának esküvőjére
készítette el először a ma már nagyon kedvelt tortát 1832-ben. Ebből a csokoládés tortából egyszerre többet
lehetett készíteni, és sokáig friss maradt. A dédnagyapám találta ki a később róla elnevezett Sacher tortát,
amelyet egyébként a feleségem is nagyszerűen készít. Nálunk az ünnepeken mindig Sacher torta a desszert.
Nagyon szeretem az efféle finomságokat.
– El is tudja készíteni?
– Én sajnos nem.
– A Mozarttal való rokonság milyen szintű?
– Mozart dédnagyanyját Magdalena Sachernek hívták, ugyanaz a család.
– Önnek van zenei érzéke?
– Nagyon szeretem a trombitát. Szinte minden trombitafelvételem megvan, ami valaha készült. Én magam
nem játszom, de számomra ez a legszebb hangszer a világon.
– Fia melyik ágát követi a családi hagyományoknak?
– Orvos biztosan nem lesz. Azt mondta, ő sokat akar majd otthon lenni a családjával, nem úgy, mint én. Bár
elég jól gitározik, nem valószínű, hogy zenei pályára megy. A süteményekhez pedig csak annyi köze van,
hogy megeszi. De ugyanúgy, mint mérnök mamája, ügyesen megoldja a problémákat, és hozzám hasonlóan
jó a memóriája. Ez a kettő nagyon jó együtt, de van még ideje azon gondolkodni, hogy mi szeretne lenni.
**********
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KÉRDÉSEK
0. Mi volt már eddig is sok családtag foglalkozása?

VÁLASZOK
orvos
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ÉRTÉKELÉS

A táblázatot
hagyja
üresen!

1. Melyik rokon volt cukrász?
2. Kinek készült a torta?
3. Melyik évben készült az első torta?
4. Mi ennek a csokoládés tortának a jellemzője?
5. Ki készíti finoman a Sacher tortát a családban?
6. Kivel van még rokonságban a család?
7. Melyik hangszer az orvos kedvence?
8. Miért nem akar orvos lenni a fiú?
9. Milyen hangszeren játszik az orvos fia?
10. Mi a foglalkozása a fiú édesanyjának?

FORDÍTS!

