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Olvasáskészség
1. rész
HIRDETÉSEK
A következőkben apróhirdetéseket olvashat.
Feladat:
Olvassa el figyelmesen a szövegeket, keresse meg a hirdetés szövegéhez tartozó hirdetési kategóriát, és a
minta alapján írja be a táblázatba a betűjelét!
CSAK 10 HELYES MEGOLDÁS VAN.
A szürke rész a minta.
**********
0. Olasz nyelv tanítását vállalom, kezdőknek is. Telefon: +36/30 423-5408
1. Eladó egy 2006-os Opel Corsa. Garázsban tartott, jól felszerelt modell. Vételár megegyezés szerint.
Elérhetőség: opel@freemail.hu
2. A Mátra legszebb helyén, szépen berendezett vendégházunkba várjuk pihenni vágyó családok, baráti
társaságok és egyéni vendégek jelentkezését. A szállás ára személyenként egy éjszakára 3500 Ft.
Gyermekeknek kedvezmény! aranyszarvas@gmail.com
3. Családi okok miatt antik bútorok, festmények, ezüst evőeszközök és tálcák, régi órák és lámpák olcsón
eladók. Érdeklődni a +36/30 690-0073-as telefonszámon lehet.
4. Ha tőlünk rendel, biztosan nem fog csalódni. Közel 200 pizzéria kínálatából válogathat. Az internetes
pizzarendelés kényelmesebb, mint a telefonos, mert soha nem foglalt a vonal, és bankkártyával is fizethet.
pizza@freemail.hu
5. Budapesten a XII. kerületben az Ördögmalom utcában egy 4 szintes ház 4. emeletén 53 nm-es, 2 szobás,
erkélyes, felújított lakás eladó. Ára: 15 millió forint. Érdeklődni este a +36/1-342-7981-es telefonszámon
lehet.
6. Minőségi bútorok kedvező áron. Rendeljen interneten, vegye át, és fizessen otthonában. Házhoz szállítást
az ország egész területén vállalunk. www.domus.hu
7. Nem működik? Hűtőszekrények, fagyasztók, mosógépek, mosogatógépek javítását vállaljuk. A javítás
idejére cseregépet biztosítunk. www.hajduszerviz.hu
8. Keresem budapesti társam, 55-60 éves úr személyében. 50 éves, nem dohányzó, műszaki végzettségű
hölgy vagyok. Szeretek kirándulni, utazni. „Szeptember” jeligére a kiadóba várom jelentkezését.
9. Ügyvédi iroda keres számítógépes tudással rendelkező hölgyet heti három napra. Gyors- és gépírástudás
előnyt jelent. A fényképes önéletrajzokat a judit@jog.hu e-mail címre várjuk.
10. Régi könyvek, értékes újságok, könyvtárak vétele. Szakértőink házhoz mennek, könyvtárát díjmentesen
felbecsülik. www.konyvkereskedes.hu
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HIRDETÉSI KATEGÓRIÁK
A. Nyelvoktatás
B. Antikvárium
C. Kerti termékek
D. Lakás
E. Társkeresés
F. Állás
G. Régiség
H. Cserebere
I. Szálláshely
K. Jármű
L. Étterem
M. Lakberendezés
N. Számítástechnika
O. Háztartási gépek

**********
Csak a megfelelő betűt írja a táblázatba!
Minta:
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A
Értékelés (A táblázatot hagyja üresen!)

FORDÍTSON!
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Olvasáskészség
2. rész
NYARALÁS
Az alábbiakban nyaralási előkészületekről olvashat.
Feladat:
Olvassa el figyelmesen a szöveget, és a mintának megfelelően válaszoljon röviden a feltett kérdésekre! A
válasz felesleges információt nem tartalmazhat!
CSAK 10 HELYES VÁLASZ VAN.
A szürke rész a minta.
**********
Kati egész évben nagyon sokat dolgozik. Már nagyon várja, hogy szabadságra menjen. Idén két hétig a
Balatonnál fog nyaralni a barátaival. Utazás előtt alaposan átgondolja, hogy mit tegyen a bőröndbe. Nem
szeretne kellemetlen meglepetéseket. Korábban többször előfordult, hogy néhány szükséges dolgot otthon
felejtett. Ezért most listát készít, hogy semmi fontos ne maradjon ki. Azután először a ruhatárát állítja össze.
Kényelmes pólókat, rövidnadrágokat és szoknyákat készít elő. Bár nyaralni megy, azért gondol arra is,
hogy lehetnek hűvösebb napok is. Elővesz egy melegebb pulóvert, hosszú nadrágot és esőkabátot. Tudja,
hogy a fejünket mindig védeni kell az erős naptól, így nem marad ki a csomagból a fehér kalap sem. Most is
kétszer annyi ruhát visz, mint amennyire szüksége lehet. Nyaralás közben nem szeretne mosni. Nem
feledkezik meg a kényelmes szandálról és cipőről sem, arra az esetre, ha kirándulni vagy egész napos
városnézésre, múzeumlátogatásra mennek. Ha már vakáció, akkor a fürdőruha sem hiányozhat. Ebből többet
is visz magával. Vásárolt egy jó napszemüveget, amely biztosan megvédi szemét a káros sugaraktól.
Következnek a tisztálkodási szerek. Négy törülközőt fog bepakolni, hogy elég legyen a zuhanyozáshoz és a
strandoláshoz is. Előkészíti a mindennap használatos kozmetikumokat: a tusfürdőt, a testápolót, a dezodort,
a fogkefét, a fogkrémet, az arctisztító tonikot és az arckrémet. Összeírta a részletes listát, kezdődhet a
csomagolás!
A pénzt, a bankkártyát és az iratokat külön táskába teszi, hiszen azokra bármikor szüksége lehet.
Célszerűnek látja, hogy vigyen térképet a nyaralóhelyről, valamint a környék városairól. Már csak a
gyógyszeres csomagot kell összeállítania. Szükség lehet lázcsillapítóra, fájdalomcsillapítóra vagy
sebtapaszra. A csomagok készen állnak, mindent ellenőrzött. Most semmit sem felejtett el. Lehet indulni, és
élvezni a nyaralást, a jó társaságot. A következő napok vidáman fognak telni.
**********
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KÉRDÉSEK
0. Miért várja Kati a nyaralást?

VÁLASZOK
mert sokat dolgozik
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ÉRTÉKELÉS

A táblázatot
hagyja
üresen!

1. Kivel megy nyaralni?
2. Mit csinál csomagolás előtt?
3. Mivel védekezik az erős nap ellen?
4. Miért akar több ruhát vinni?
5. Hova mehetnek a nyaralás alatt? (min. 2)
6. Miből készít ki több darabot?
7. Mikor kezd el csomagolni?
8. Mit pakol külön táskába? (min. 2)
9. Mit kell még összepakolnia?
10. Miben biztos Kati?

FORDÍTSON!

