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Előszó 

Kedves szlovénul tanulók!  

Egy abszolút hiánypótló és egyedülálló feladatgyűjteményt tartotok a kezetekben. Ez az 
első Magyarországon kiadott, a magyar állam által elismert szlovén nyelvvizsgára készítő 
feladatgyűjtemény. A kiadvány célja, hogy mintafeladatsoraival és az azokhoz tartozó 
mintamegoldásokkal segítse az Origó nyelvvizsgarendszer középfokú (B2) szlovén 
nyelvvizsga írásbeli részére készülő tanulókat.  

A feladatoksorok összeállításánál figyelembe vettem az ELTE Origó Nyelvi Centrum 2017 
óta érvényben lévő vizsgarendjét. A feladatok mind tartalmilag, mind formailag úgy kerültek 
összeállításra, hogy azok minél jobban segítsék a nyelvtanulót, hogy szokja a vizsgahelyzetet, 
a vizsga formátumát. Emellett a témák kiválasztásánál többnyire próbáltam figyelni arra, hogy 
az itt előforduló tartalmak egyezzenek a szóbeli vizsgarészen is előforduló témákkal.  

Természetesen a kiadvány nem csak a szlovénból nyelvvizsgát tenni kívánóknak lehet 
hasznos. Megírásával azoknak a kollégáknak is szeretnék segítséget nyújtani, akik készítik a 
nyelvvizsgázni vágyókat. Saját tapasztalatból tudom, hogy milyen nehéz úgy készíteni a 
vizsgára, hogy nincs semmilyen segédanyag, ami kimondottan az adott vizsgára készítene, 
konkrét feladatokkal, amik a vizsgán előfordulhatnak. Ezzel a feladatgyűjteménnyel végre lesz 
egy olyan anyag, amit nem kell külön összeállítani, átalakítgatni, csak leemelni a polcról és 
felhasználni a felkészülés során. 

Köszönöm minden támogatónak és segítőnek, hogy lehetővé tették a feladatgyűjtemény 
megszületését! 

Minden szlovén nyelvvizsgára készülőnek kellemes felkészülést és sikeres nyelvvizsgát 
kívánok! 

 

A szerző 
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Tudnivalók, tanácsok 

Az ELTE Origó nyelvvizsgarendszer középfokú (B2) szlovén nyelvvizsgájának írásbeli része 
három feladatból áll:  

1. a közvetítés (ismertebb nevén a fordítás) 
2. az íráskészség (ismertebb nevén a levél) 
3. az olvasáskészség (ismertebb nevén a szövegértés). 

A vizsga során egy- vagy kétnyelvű nyomtatott szótár használható mindhárom feladatnál! 

De hol mit is kell csinálni?  

1. A közvetítés feladatban egy rövidebb, szlovén nyelvű szöveget kell lefordítani magyar 
nyelvre. A feladat fő célja, hogy a nyelvtanuló nyelvi jártasságát, ismereteit vizsgálja. Ezzel 
a feladattal lehet mérni, hogy a tanuló képes-e kontextusban, konkrét összefüggő szövegben 
felismerni bizonyos nyelvtani szerkezeket (pl.: magyartól eltérő igevonzatok, birtokviszony 
szórendje, stb.), megérteni komplexebb információegységeket. A feladatra maximum 20 
pont kapható. 

 Tanácsok:  
 Mielőtt elkezded a szöveg fordítását, mindig olvasd el az elejétől a 

végéig.  
 Ha esetleg bizonyos részeket, kifejezéseket nagyon nem értesz, jelöld 

meg őket, hogy ezzel is felgyorsítsd a szótározási folyamatot. 
 Nem kell tökéletes minőségű fordítást készíteni, nem műfordítás a cél. 

A lényeg, hogy értelmes szöveget alkoss.  
 Miután leírtad a fordítást mindenképp olvasd vissza, próbáld kiszűrni 

az esetleges értelmetlen részeket. 
 Figyelj a nyelvtani dolgokra. Ha pl. többszörösen összetett birtokos 

szerkezet van a szövegben, mindig a szerkezet hátuljától indulj és 
hátulról előre bontsd fel azt, figyelj az alany és állítmány egyeztetésére, 
igeidőkre és igemódokra, természetesen úgy, ahogy azok az eredeti 
szövegben szerepeltek. 
 

2. Az íráskészség feladatnál két megadott feladatból választhatsz, de csak egyet kell megírni. 
Általában egy baráti vagy félig hivatalos 17-20 soros levél megírása a feladat. Hogy a 
megadott szituációról könnyebb legyen önállóan szöveget alkotni, a szituáció alatt mindig 
található irányítópontok, utasítások, amik segítenek a szöveg tartalmi felépítésében. A 
feladatra maximum 20 pont kapható. 

 Tanácsok: 
 Fontos, hogy, mivel többnyire levélírásról van szó, tartsd be a kötelező 

formai egységeket (megszólítás, keltezés, tagolás, elköszönés). 
 Aranyszabály, hogy a feladatban található összes irányítópontról írj a 

levélben, hiszen azok adják a levél tartalmát. Ha minden megadott 
pontról írsz, akkor szinte biztos, hogy a tartalomért maximális pontot 
kapsz.  
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 17 sornál semmiképp se írj kevesebbet, találd meg az arany középutat, 
hogy a terjedelembe se lehessen belekötni.  

 Figyelj arra, hogy ha baráti levél, akkor tegeződő alakokat használj, 
amit végig tarts is be. A tegeződés és a magázódás váltogatása egy 
szövegen belül súlyos hibának számít. 

 Figyelj az igeidők és idemódok használatára, az alany és állítmány 
egyeztetésére. 
 

3. Az olvasásértés feladatnál egy hosszabb terjedelmű szlovén nyelvű szövegetet kell 
elolvasnod. A szöveghez kapsz 6-8 magyar nyelvű kérdést, amelyekre magyar nyelven kell 
választ adnod. A feladatra maximum 25 pont kapható. 

 Tanácsok: 
 Figyelj, hogy pontosan keresd meg a szövegben a kérdésre a választ. 
 Ügyelj arra, hogy teljes mondatban válaszolj. 

 

Az írásbeli vizsgarész szerkezetét és pontozását az alábbi táblázat jól ábrázolja: 

B2 ÍRÁSBELI* 

Mért nyelvi készség Feladattípus Időtartam Pontszám 
Teljesítési 
minimum 

Olvasáskészség Olvasáskészség 150 perc 
(szótár 

használható) 

25 pont 10 pont 

Íráskészség Íráskészség 20 pont 8 pont 

Közvetítés Közvetítés 20 pont 8 pont 

Írásbeli összesen: 65 pont 

Az eredményes írásbeli vizsga küszöbpontszáma 
(a készségenként előírt teljesítési minimumok elérése esetén): 39 pont (60%) 

*A táblázat forrása: https://www.onyc.hu/origo-ketnyelvu-b2-nem-repr  

 

Javaslom, hogy a felkészülés során keressétek fel az ELTE Origó Nyelvi Centrum weboldalát 
és Youtube csatornáját, ahol további tippeket és tanácsokat találhattok a vizsgával 
kapcsolatban.  
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Mintafeladatok 

- közvetítés 

 

- íráskészség 

 

- olvasáskészség  
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1. feladatsor 

 
1. Közvetítés Elérhető pontszám: 20/ 

Fordítsa le az alábbi szöveget magyar nyelvre! 

Sestavljene družine  

Življenje z novim partnerjem in njegovimi otroki je izziv in prednost  

Po razpadu dveh družin se življenjske poti njunih članov vijejo po manj ustaljenih in 
predvidljivih tirnicah. Včasih se križajo z drugimi in nastanejo nove, sestavljene družine, v 
katerih so »moji, tvoji, najini« otroci. T. i. patchwork družine so posebne in zanimive, a z vidika 
odnosov gotovo velik izziv. 

Preplet odnosov, v katerih se znajdejo člani sestavljenih družin, ni preprost. Robert Kržišnik, 
ki z ženo in tremi otroki živi v takšni družini, ne želi primerjati izziva v različnih družinah, toda 
sestavljene družine gotovo imajo svoje posebnosti. 

Z Marjeto sta v novo družino pripeljala otroke iz prejšnjih zakonov. Zavestno in z nekoliko 
žalosti v srcu sta se odločila, da skupaj ne bosta imela otroka. Menila sta, da so bile ločitev in 
z njo povezane spremembe zanju in za njune otroke že dovolj čustveno zahtevne. Nista pa se 
zavedala, kakšni izzivi jih vse skupaj še čakajo. »Ko smo z mojo drugo ženo in njenim 
devetletnim sinom zaživeli v skupnem gospodinjstvu, sta bila moja otroka stara sedem in enajst 
let. Že nekaj časa so se poznali in se dobro razumeli, zato sva menila, da ne bo težav,« 
pripoveduje.  

(Adaptirano po: https://www.delo.si/druzba/panorama/sestavljene-druzine.html) 
 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 
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___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 
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2. Íráskészség Elérhető pontszám: 20/ 
 
Írja le gondolatait idegen nyelven az egyik témáról úgy, hogy minden irányítási szempontra 
térjen ki! (Az irányítási szempontok sorrendjét nem kell betartania.) Fontos, hogy összefüggő 
szöveget hozzon létre. Tartsa be a levél formai előírásait (dátum, megszólítás, üdvözlő 
formula, aláírás)!  
 
Terjedelem: 17-20 sor 
 
Kérjük, hogy a feladat megoldása során – a titkos adatkezelés érdekében – ne használja saját adatait! 
 

 

I. 

Nemsokára megkezdi utolsó évét a gimnáziumban. Az utolsó középiskolai nyár és a 
tanévkezdés alkalmából bulit rendez. Írjon szlovén gimnazista barátjának, amelyben 
elújságolja, hogy: 

 elújságolja, hogy hamarosan bulit rendez. Írja meg, hol és mikor lesz a buli és hívja meg 
barátját. 

 írjon a várható időjárásról, valamint arról, mi mindent lehet csinálni ilyen időben. 
 írja meg, hogy barátja elhozhatja pár barátját is. 
 írjon arról, kiket hívjon meg barátja inkább és miért. 
 írja meg, mit kellene mindenkinek hoznia, illetve írjon arról, hogy ki miről (pl. a fiúk és 

a lányok) gondoskodjon.  

 

VAGY 

 

II. 

Ön vagy barátja balesetet szenvedett külföldi nyaralása során, és komolyabb orvosi kezelésre 
van szüksége. Írjon levelet szüleinek/házastársának/barátjának, amelyben elmondja a 
következőket: 

 megnyugtatja a címzettet, hogy nincs komolyabb probléma, csak időbe telik a 
felépülés. 

 pontosan hol és mi történt? Mik voltak a baleset körülményei? 
 kik voltak ott a balesetnél, ki segített, ki nem segített? 
 hogy lehetett volna elkerülni a balesetet? 
 milyen segítséget kér az otthoniaktól? 
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___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

 

Tartalom 5 pont 
Kommunikatív hatás 5 pont 
Kifejezőkészség 5 pont 
Nyelvhelyesség 5 pont 
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3. Olvasáskészség Elérhető pontszám: 25/ 
 
Olvassa el figyelmesen az alábbi szöveget, majd annak alapján válaszoljon magyarul a 
kérdésekre! 

 
Prijateljstvo, razvoj prijateljstva  
 
Otroci v zgodnjem obdobju še ne razvijajo pravega prijateljstva. V tem obdobju, še v vrtcih, 
uživajo v tem, da so skupaj in da skupaj sodelujejo pri dejavnostih. Vsi med seboj so »prijatelji«. 
Otroci v srednjem in poznem otroštvu pa že oblikujejo vrstniške skupine, ki jih oblikujejo 
načrtno oziroma po skupnih ciljih in namenih, ter na osnovi osebnostnih in psiholoških 
kriterijev. Vrstniške skupine vključujejo tri do devet otrok enega spola. Kakovost vrstniških 
odnosov je vedno bolj neposredno povezana z razvojem govornih sposobnostih, zlasti z 
medsebojno komunikacijo. V obdobju srednjega in poznega otroštva, prijateljstvo dobi večjo 
kakovost v razumevanju ter oblikovanju samega prijateljstva.  
 
KAJ JE PRIJATELJSTVO?  
 
»Pravo prijateljstvo je eno najtežje dosegljivih čustev; morda celo težje dosegljivo kot 
ljubezen.« (Dean Martin)  
 
Najstništvo je čas, ko si želiš sklepati nova prijateljstva. Je čas, ko na prvo mesto ne postavljamo 
več staršev in družine, pač pa vrstnike, sošolce, prijatelje, tiste, s katerimi si delimo zgodbe 
našega vsakdanjika. Prijateljstvo je vrednota življenja, ki jo potrebuje vsak človek. Je ena izmed 
najdragocenejših vrednot v življenju, toda če želimo prijateljstvo ohraniti ga moramo negovati. 
Prijateljstvo je treba gojiti, ga obogatiti z novimi izkušnjami, sicer se lahko zgodi, da se 
prijateljstvo pretrga. Kadar imaš nekoga za prijatelja, mu nameniš posebno mesto v svojem 
življenju, in takrat pravimo, da smo našli pravega prijatelja, s katerim imamo isti pogled na 
svet, na celoto.  
 
Beseda prijateljstvo pomeni močno povezavo med dvema osebama. Osnova močnega in 
dobrega prijateljstva naj bi bilo zaupanje. Težko je živeti brez prijatelja, težko je najti pravega 
prijatelja. Ko pa pravega prijatelja najdeš, si lahko zelo srečen. Prijatelji so bitja, s katerimi 
preživimo največ prostega časa, z njimi delimo trenutke največ je sreče in tudi žalosti. 
Prijateljstvo lahko traja vse življenje, če ga razvajamo, kot prijateljstvo razvaja nas. Prijateljstvo 
je zelo pomemben odnos med ljudmi. Poleg partnerske ljubezni je to najtrdnejša čustvena vez, 
ki jo vzpostavimo z ljudmi, s katerimi nismo v sorodu. Prijateljstvo velja za osnovni odnos in 
model za širšo kategorijo odnosov, ki jim pravimo prijateljski odnosi. To pomeni, da za 
vzpostavitev prijateljskega odnosa ni nujno, da smo prijatelji, saj smo lahko v prijateljskem 
odnosu tudi z neznanci ali celo z ljudmi, ki jih sploh nismo spoznali v živo. Tega je dandanes 
vedno več, saj mladi iščejo prijatelje na spletu pa jih v živo sploh ne poznajo. Prijateljstvo je 
odnos, ki se gradi in potrebuje čas, da se popolnoma razvije. Začnejo ga osebe, ki so se 
prepoznale kot dragocena bitja, to pa zahteva proces spoznavanja drugega v različnih situacijah. 
Na tej osnovi se oblikuje odnos vzajemnega sprejemanja in pripadnosti. Ko se prijateljstvo 
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vzpostavi, obsega bližino, znotraj katere lahko obe strani sproščeno govorita o intimnih 
zadevah, pričakujeta prijateljevo dobronamernost in zaupanje.  
Prijateljstvo vodi do želje po druženju, skupnih dejavnostih, zabavi in skupnemu preživljanju 
časa. Pravo prijateljstvo je redek in cenjen način odnosov med ljudmi in ima veliko pojavnih 
oblik. Dve osebi se ujameta na isti valovni dolžini,vendar nista partnerja. Z nekom se lahko ne 
vidiš več let, pa se lahko usedeš k pogovoru in je isto, kot da sta bila včeraj skupaj. Za druge 
velja, da so skupaj »kot rit in srajca« – neločljivi. Skozi različna življenjska obdobja pravi 
prijatelji tudi odidejo in pridejo novi, nekateri pa nam ostanejo za vedno. Pravimo tudi, da se 
pravega prijateljstva ne da kupiti.  
 
NEKOČ IN DANES  
Včasih so prijatelji več prostega časa preživeli skupaj, zato so prijateljske vezi postale 
močnejše. Dandanes je to drugače. Veliko prijateljev spoznamo preko socialnih omrežij, kot 
so: Facebook, Twitter, Netlog... Ampak ali so to res prijatelji na katere se lahko zanesemo? 
Prijatelji, ki nam bodo priskočili na pomoč, ko jo bomo potrebovali? Prijatelji, ki bodo z nami 
v dobrem in slabem? Danes se s prijatelji 'družimo' preko socialnih omrežij, včasih pa so brez 
teh omrežij prav tako komunicirali in se zabavali. Veliko ljudi se še zdaj vrača nazaj k 
spominom v preteklost, ko so si pošiljali pisma, se družili na igriščih, skratka več prostega časa 
so preživeli skupaj, zdaj pa večina prijateljev hodi v kino in ne na igrišče kot so to počeli včasih.  

(Adaptirano po: https://www.knjiznica-celje.si/raziskovalne/4201104186.pdf) 

1. Mi alapján alakítják ki a baráti csoportjaikat a gyerekek a késői gyermekkorban? (4 pont) 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

2. Mikor kap a barátság jobb minőséget magában a barátság megértésében és kialakításában? 

(2 pont) 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

3. A tizenéves korban megváltozott értékrendben, mi szorul háttérbe és mi kerül előtérbe? (5 

pont) 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 
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4. Milyen érték a barátság? (5 pont) 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

5. Mit jelent a barátság és mi a jó barátság alapja? (3 pont) 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

6. Lehet-e baráti kapcsolatunk olyanokkal, akiket nem is ismerünk? (2 pont) 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

7. Hogyan „találkozunk” ma a barátainkkal? (1 pont) 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

8. Hogyan találkoztak a barátok régen, mire emlékszik vissza ma sok ember? (3 pont) 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________



Szlovén nyelvvizsga ábécé B2 – ORIGÓ 

 

13 
 

2. feladatsor 

 
1. Közvetítés Elérhető pontszám: 20/ 

Fordítsa le az alábbi szöveget magyar nyelvre! 

Kakšna bo Ljubljana leta 2022? 

Na področju stanovanjske gradnje, še posebej luksuzne, Ljubljana v zadnjem času doživlja 
pravi investicijski razcvet. Strokovnjaki se strinjajo, da takšnemu »boomu« nismo bili priča že 
vse od začetka krize, torej slabih enajst let. 

Izračunali smo, da bo v prihodnjih dveh letih v prestolnici zgrajenih 2346 novih stanovanj, od 
tega bo le okrog 700 najemnih, okrog četrtina pa prestižnih. Kje vse se bo gradilo in ali bodo 
novogradnje potisnile cene nepremičnin navzdol? 
 
Za razumevanje, kdo si v »najlepšem mestu na svetu« sploh lahko privošči novo stanovanje, je 
potrebno najprej preveriti višino povprečnih neto plač v Ljubljani. Kljub temu, da je v 
prestolnici največ delovnih mest, plače zaposlenih niso najvišje v državi. Najvišja marčevska 
povprečna neto plača je bila namreč v Cerkljah na Gorenjskem in je znašala 1417 evrov, v 
Ljubljani pa je bila nižja za 125 evrov oziroma 1292 evrov. Za primerjavo: na ravni države je 
bila marca povprečna neto plača 1128 evrov.  
 
Ker zasebni investitorji načrtujejo, da bodo v prihodnjih dveh letih zgradili več kot 500 
nadstandardnih stanovanj (ta bodo dosegala cene od 4500 evrov do neverjetnih 6000 evrov za 
kvadratni meter), se postavlja vprašanje, kdo so potencialni kupci luksuznih stanovanj in ali bo 
trg to prenesel. Zanimalo nas je še, ali bodo nova stanovanja zadovoljila povpraševanje na trgu 
in morda celo znižala cene nepremičnin. 
 

(Adaptirano po: https://svetkapitala.delo.si/finance/kaksna-bo-ljubljana-leta-2022/) 
 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 
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___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 
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2. Íráskészség Elérhető pontszám: 20/ 
 
Írja le gondolatait idegen nyelven az egyik témáról úgy, hogy minden irányítási szempontra 
térjen ki! (Az irányítási szempontok sorrendjét nem kell betartania.) Fontos, hogy összefüggő 
szöveget hozzon létre. Tartsa be a levél formai előírásait (dátum, megszólítás, üdvözlő 
formula, aláírás)!  
 
Terjedelem: 17-20 sor 
 
Kérjük, hogy a feladat megoldása során – a titkos adatkezelés érdekében – ne használja saját adatait! 

 

I. 

Nemsokára egy évre Szlovéniába utazik, ahol bébiszitterként fog dolgozni. A közvetítő cég 
kérésére írjon egy bemutatkozó levelet a leendő vendéglátó családnak. Levelében az alábbiakra 
mindenképp térjen ki: 

 írjon röviden magáról. 
 mutassa be röviden családját. 
 írjon arról, miért Ön a megfelelő a feladatra. 
 mutassa be a várost, ahol él. 
 írjon röviden arról, hogyan segít most a háztartásban és a testvérei körül.  

 

VAGY 

 

II. 

Szlovén batárjával/barátnőjével egy hetet Szlovéniában síeltek. Ön ugyan megígérte, hogy 
azonnal ír, mikor hazaér, ám csak most teszi meg. Írjon tehát barátjának/barátnőjének egy 
levelet, amelyben a következőkre feltétlenül térjen ki: 

 szabadkozzon, miért ír ilyen megkésve és emlékezzen vissza az együtt töltött napokra. 
 írjon a hazautazásról és fejezze ki reményét, hogy barátja/barátnője is épségben 

hazaért. 
 írjon a munkájáról, a főnökéről. 
 jelezze, hogy várhatóan munkahelyet vált. 
 javasolja, hogy töltsék együtt a húsvéti ünnepeket. 
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___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

 

Tartalom 5 pont 
Kommunikatív hatás 5 pont 
Kifejezőkészség 5 pont 
Nyelvhelyesség 5 pont 
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3. Olvasáskészség Elérhető pontszám: 25/ 
 
Olvassa el figyelmesen az alábbi szöveget, majd annak alapján válaszoljon magyarul a 
kérdésekre! 

Prihodnost avtomobilov z dizelskimi motorji: Čez noč zagotovo ne bodo izginili  

Delež dizelskih motorjev v novih avtomobilih na evropskem trgu že nekaj let strmo upada, v 
zadnjem obdobju pa se je le ustalil pri okrog 30 odstotkih. Mnenja o tem, kaj bo z njimi v 
prihodnosti, so različna. 

Približno četrt stoletja, do pred dveh, treh let, so dizelski motorji igrali izredno pomembno 
vlogo na evropskem avtomobilskem trgu, po vsem znani aferi z izpusti pa je njihova moč začela 
usihati. Kaj pa za njih prinaša (bližnja) prihodnost? Odgovor je vse prej kot enostaven … 

Je mrtev ali bo ostal še desetletja? 

»Mislim, da je dizelski motor mrtev,« je denimo najbolj radikalno mnenje, ki ga je med drugimi 
izrekel David Bailey, profesor ekonomije na poslovni šoli v Birminghamu, in svoje mnenje 
podkrepil: »Vlade po Evropi so mu obrnile hrbet, avtomobilski industriji pa ni uspelo 
posredovati dovolj odločnega sporočila o tem, da je lahko pravzaprav precej čist način pogona.« 
Previdnejši so medtem pri podjetju za analizo avtomobilske industrije LMC Automotive, kjer 
pravijo, da ima dizel prihodnost vse do tedaj, ko bodo evropski kupci tako kot v zadnjih letih 
»hlastali« za športnimi terenci, predvsem večjih dimenzij. »Logika nam govori, da bodo 
dizelski motorji še naprej ostali pri večjih avtomobilih, kjer je koristi za voznike dejansko 
veliko, proizvajalci pa lahko takšne avtomobile z dizelskimi motorji prodajajo z dobičkom,« je 
povedal Al Badwell, direktor omenjenega podjetja, pri katerem pa vseeno napovedujejo, da bo 
delež dizelskih motorjev pri novih avtomobilih v Evropi z zdajšnjih približno 30 odstotkov leta 
2025 zdrsnil na 23 odstotkov, še pet let kasneje, leta 2030, celo pod 10 odstotkov. 

Hibrid je lahko tudi dizelski 

Slovenski trg bo v smislu pogonskih sredstev bržčas blizu povprečnemu evropskemu trendu. 
Tudi v zadnjem času je tako, delež dizlov pri prodaji namreč niha okrog 30 odstotkov, pa tudi 
slovenski kupec se ukvarja z enakimi vprašanji kot povprečen evropski. »Za zdaj se pri naših 
kupcih ne srečujemo s strahom pred dizelskimi motorji, morda je o tej temi pri nakupu le kakšno 
vprašanje več kot v preteklosti,« nam je denimo povedal Matjaž Šiftar, direktor prodaje osebnih 
vozil Mercedes pri podjetju Autocommerce. Prav Mercedes je eden vodilnih proizvajalcev tudi 
na področju, ki utegne vsaj v kratko- in srednjeročni prihodnosti dizelskim motorjem ponuditi 
nov način preživetja – kot del pogonskega sklopa pri priklopnih hibridih. Da, tudi ta 
kombinacija je možna, sploh ni nujno, da je pri hibridu ob električnem še bencinski motor. 
»Sicer pa menimo, da v končni fazi ne bo popolne prevlade enega pogona. Za določene namene 
pogona bomo tudi v prihodnje uporabljali motor z notranjim zgorevanjem, tako bencinski kot 
dizelski, za druge namene bodo primernejši hibridni pogoni, za določene pa električni,« je dodal 
Šiftar.  
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Malce drugačnega mnenja je medtem direktor Toyote Slovenija Primož Tiringar, ki sicer prav 
tako meni, da dizelski motorji ne bodo izginili s trga. »Zagotovo pa bodo igrali obrobno vlogo 
pri osebnih vozilih,« pravi in dodaja, da se bodo dizelski motorji ohranili v vozilih za prevoz 
tovora ter v velikih terenskih vozilih: »Zato investicije v razvoj dizelskih motorjev zagotovo 
niso neupravičene, posebno za blagovne znamke, katerih delež prodaje gospodarskih vozil 
pomeni pomemben del prodaje.« Toyota je sicer zagotovo znamka, ob kateri najprej pomislimo 
na »antidizelsko« držo, predvsem zato, ker je prva in najbolj množično začela uvajati hibridne 
avtomobile s kombinacijo bencinskega in elektromotorja, ki se zdijo najbolj logičen 
nadomestek za dizelski motor. Pa ne zgolj nadomestek, Tiringar je prepričan, da ima hibrid 
prednost v vseh pogledih. »Tudi če zanemarimo ekološko komponento, ki še danes 
marsikateremu vozniku ne seže do srca. Hibridna vozila so enostavnejša za uporabo, 
vzdržljivejša, zanesljivejša, stroški lastništva so nižji, predvsem pa so tišji in ponujajo večji 
užitek v vožnji. Po porabi pa so na dolgih avtocestnih relacijah primerljiva z dizelskimi motorji, 
v vseh ostalih režimih vožnje, mestni in primestni, pa mnogo varčnejša,« še pravi Primož 
Tiringar.  

(Adaptirano po: https://www.dnevnik.si/1042937620) 

1. Mi történik a dízelmotorokkal az európai piacon és hány százalék a részesedésük az utóbbi 

időszakban? (3 pont) 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

2. Meddig és milyen hosszú ideig játszottak a dízelmotorok fontos szerepet az európai 

autóiparban? (2 pont) 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

3. Mit gondol David Bailey közgazdász professzor a dízelmotorról és mivel indokolta 

véleményét? (5 pont) 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

4. Mit mondanak a LMC Automotive autóipari elemző cégnél, meddig van jövője a dízelnek? 

(3 pont) 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 
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5. Milyen kérdések foglalkoztatják a szlovén vevőt? (1 pont) 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

6. Melyik üzemanyag fogja uralni az ipart végül? (3 pont) 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

7. Mit gondola dízelmotorról Primož Tiringar, mely járművekben fog megmaradni? (3 pont) 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

8. Mi jellemző a hibrid járművekre? (5 pont) 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 
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3. feladatsor 

 
1. Közvetítés Elérhető pontszám: 20/ 

Fordítsa le az alábbi szöveget magyar nyelvre! 

Iščete svojo (prvo) službo?  

Če iščete (prvo) službo, se boste morali na to tudi ustrezno pripraviti. Začnite z zbiranjem 
informacij o prejeti izobrazbi, o vaših kompetencah preko psihometričnega testiranja in se 
spomnite na vse vaše delovne izkušnje. Rezultati psihometričnega testiranja vam bodo ponudili 
celovit pregled vaših kompetenc, katere lahko nadaljnje uporabite tudi pri pisanju življenjepisa. 
Tudi če še niste imeli "prave" službe, za katero bi dobivali plačilo, se tudi prostovoljstvo, 
varstvo otrok, dostava papirjev in podobne vrste izkušenj štejejo za delovne izkušnje, ko 
sestavljate življenjepis ali izpolnjujete prošnjo za delo. 

Zagotovo se vam zdi iskanje prve zaposlitve zahtevno, a brez skrbi, iskanje službe je težko za 
vsakogar. Vas le daje strah pred neznanim, ker še niste bili na razgovoru in ne veste, kako začeti 
s pisanjem življenjepisa. Zato upoštevajte spodnje nasvete: 
 
Pred prijavo na delovno mesto so potrebne priprave. Raziščite svoje možnosti: Vaše prvo delo 
bi moralo biti zabavno! Razmislite, kaj bi radi počeli in kje. Se plaža sliši bolje kot nakupovalni 
center? Ste navdušeni nad popustom za zaposlene, ki ga dobite pri nekaterih prodajnih mestih? 
Sestavite seznam, v katera delovna okolja bi se radi vključili. 
 
Razmislite o svojih izkušnjah: Potrebovali boste vse informacije o svoji izobrazbi – kam ste 
hodili v šolo in kdaj ste jo zaključili ter katere športne ali druge aktivnosti ste obiskovali. 
Naštejte tudi vse obšolske dejavnosti, ki jim pripadate, ali ste jim pripadali (skavti, nogometna 
ekipa, prostovoljstvo,…). Vodstvene funkcije v šolskih organizacijah so za delodajalce še 
posebej privlačne. 
 
(Adaptirano po: https://www.mojedelo.com/karierni-nasveti/iscete-svojo-prvo-sluzbo-prever 
ite-nasvete-kako-biti-uspesni-3999) 

 
___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 
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___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 
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2. Íráskészség Elérhető pontszám: 20/ 
 
Írja le gondolatait idegen nyelven az egyik témáról úgy, hogy minden irányítási szempontra 
térjen ki! (Az irányítási szempontok sorrendjét nem kell betartania.) Fontos, hogy összefüggő 
szöveget hozzon létre. Tartsa be a levél formai előírásait (dátum, megszólítás, üdvözlő 
formula, aláírás)!  
 
Terjedelem: 17-20 sor 
 
Kérjük, hogy a feladat megoldása során – a titkos adatkezelés érdekében – ne használja saját adatait! 

 

I. 

Nemrég Szlovéniában, Ljubljanában járt és egy hotelban szállt meg három éjszakára. Sajnos 
csak elutazása utána vette észre, hogy a hotelszobában felejtett egy fontos tárgyat. Írjon levelet 
a hotel tulajdonosának, akivel nyaralás során baráti viszonyba került. Levelében térjen ki az 
alábbiakra: 

 írja meg, pontosan mikor tartózkodott ott. 
 írja meg, hogy az ott felejtett tárgy miért olyan fontos Önnek. 
 kérje meg a hotel tulajdonosát, hogy adja postára, ha megtalálja a tárgyat. 
 írja meg, hogy természetesen vállalja a postaköltséget és átutalja a szálloda számlájára. 
 végül biztosítsa arról, hogy nagyon elégedett a volt szállással, és ha alkalma nyílik, 

visszatér, illetve mindenkinek ajánlani fogja.  

 

VAGY 

 

II. 

Egy szlovén diáknak ír levelet, akinek az iskolája az Ön középiskolájával áll kapcsolatban, és 
a szlovén partneriskola diákjainak egyhetes látogatása során az Ön családjánál fog megszállni: 

 írja meg, miért írja a levelet. 
 indokolja meg, miért éppen az ő levelét választotta ki a többi szlovén diák levele 

közül. 
 mutassa be röviden családját. otthonát és a vendégszobát. 
 kérdezze meg a diáktól, hogy milyen ételeket eszik a legszívesebben, és van-e 

valamilyen különleges kívánsága. 
 végül fejezze ki reményét, hogy jól érzi majd magát az egyhetes tartózkodás alatt. 
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___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

 

Tartalom 5 pont 
Kommunikatív hatás 5 pont 
Kifejezőkészség 5 pont 
Nyelvhelyesség 5 pont 
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3. Olvasáskészség Elérhető pontszám: 25/ 
 
Olvassa el figyelmesen az alábbi szöveget, majd annak alapján válaszoljon magyarul a 
kérdésekre! 

 
Sončna elektrarna je korak k samooskrbi 

Ko prihajajo ohladitve in se bomo še bolj zabubili v toplo zavetje svojih domov, nas bo grelo 
tudi kovanje načrtov za prihodnost. Vse večji je pomen samooskrbe in z njo obnovljivih virov 
energije, ki bodo pripomogli k naši večji energetski neodvisnosti, z njo pa k prijaznejšemu 
odnosu do okolja in nižjim računom na položnicah. Ena takšnih rešitev je namestitev sončne 
elektrarne, ki omogoča brezplačno pridobivanje energije iz obnovljivih virov, obenem pa ne 
povzroča hrupa in potrebuje le minimalno vzdrževanje.   

Kam s sončno elektrarno 

Solarne module lahko namestimo na tako rekoč vsako stavbno površino, ki jo večji del dneva 
obseva sončna svetloba: na fasade stavb, rastlinjake, garaže, na tla; najpogosteje pa jih 
postavimo na streho doma ali poslovnega objekta. Ti imajo po navadi največjo porabo čez dan, 
v gospodinjstvih pa je ravno nasprotno. Čeprav sončna elektrarna največ električne 
energije proizvede čez dan in ob sončnem vremenu, je tudi čez noč v drugačnih vremenskih  
razmerah po zaslugi net meteringa ne zmanjka.   

Možnosti za samooskrbo 

Podjetja imajo na voljo dve shemi; PX1, ki pomeni, da je sončna elektrarna namenjena le 
proizvodnji elektrike za prodajo, ter PX3, ki pomeni, da je delno namenjena lastni porabi, delno 
pa prodaji. 

Za gospodinjstva pa velja, da proizvedeno energijo oddajajo v omrežje, če jim je primanjkuje, 
pa jo iz omrežja pridobivajo. Ob koncu leta se morebitni presežki doplačajo, a če je naprava za 
samooskrbo pravilno dimenzionirana, lastnik z električno energijo praktično ne bo imel 
stroškov, saj je bo naprava na letni ravni proizvedla toliko, kot je bo lastnik tudi porabil. 
Morebitne presežke pa bo brezplačno prevzel dobavitelj električne energije, s katerim ima 
lastnik naprave sklenjeno pogodbo o neto dobavi. 

Možnost je tudi, da se med seboj poveže več gospodinjstev, npr. tistih iz iste večstanovanjske 
zgradbe ali naselja. Lastnik sončne elektrarne je pri tem lahko tudi tretja oseba, saj se o vseh 
podrobnostih delitve proizvodnje in stroškov sodelujoči dogovorijo s pogodbo. 

Na voljo so tudi subvencije 

»Za sončne elektrarne so na voljo različne oblike pomoči Eko sklada. Med njimi je tudi 
nepovratna finančna spodbuda, ki znaša 180 evrov za en kilovoltamper instalirane nazivne 
električne moči, in sicer za največ 80 odstotkov vsote priključnih moči odjemnih mest. To v 
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praksi pomeni: če je priključna moč odjemnega mesta 43 kilovatov ali manjša, je investitor 
upravičen do finančne spodbude za 80 odstotkov priključne moči (torej je v primeru priključne 
moči 43 kilovatov upravičen do subvencije za 34,4 kilovata, se pravi do zneska 6192 evrov),« 
pove Sara Fink, ki pri Porsche Slovenija skrbi za blagovno znamko sončnih elektrarn MOON 
in je koordinator projekta e-mobilnosti.  

Kako močno sončno elektrarno potrebujemo 
 
»Ključno je takšno dimenzioniranje sončne elektrarne, da bo na letni ravni proizvedla toliko 
električne energije, kot je vaša letna poraba energije. Pri tem je v pomoč letni račun za 
porabljeno elektriko na vašem odjemnem mestu. Če v bližnji prihodnosti načrtujete povečanje 
porabe električne energije, je priporočljivo, da se tudi to upošteva pri izračunu. Seveda imamo 
pri znamki MOON strokovnjake, ki vam pri tem lahko svetujejo in pomagajo,« dodaja Sara 
Fink, ki še poudarja, da je pregled sončne elektrarne nato treba opraviti na eno do dve leti, pri 
čemer se plačajo obisk serviserja MOON in morebitni popravki, ki jih večinoma krije garancija 
proizvajalcev posameznih komponent sončne elektrarne, drugega vzdrževanja pa ni. 

(Adaptirano po: https://www.delo.si/novice/okolje/soncna-elektrarna-je-korak-k-samooskrbi/)   

1. Az önellátás jelentőségének növekedésével minek a jelentősége növekszik még és mindez 

mihez fog minket hozzásegíteni? (4 pont) 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

2. Mit tesz lehetővé a napelemek telepítése? (4 pont) 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

3. Hova helyezhetjük el a napelemmodulokat? (3 pont) 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

4. Mikor termelik a naperőművek a legtöbb elektromos energiát? (1 pont) 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 
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5. Mit jelentenek a PX1 és a PX3 sémák? (5 pont) 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

6. Mi vonatkozik a háztartásokra, mit csinálnak az előállított energiával? (2 pont) 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

7. Mekkora összegű a vissza nem térítendő támogatás? (3 pont) 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

8. Hogy kell dimenzionálni a naperőművet? (3 pont) 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

  



Szlovén nyelvvizsga ábécé B2 – ORIGÓ 

 

27 
 

4. feladatsor 

 
1. Közvetítés Elérhető pontszám: 20/ 

Fordítsa le az alábbi szöveget magyar nyelvre! 
 
Vpliv informacijske tehnologije na družbo 

Definicija 'informacijske družbe' v našem pomenu poudarja spektakularni tehnološki razvoj. 

Ključna ideja je, da sta razvoj obdelave, shranjevanja in prenosa informacij ter integracija 

telekomunikacij in računalništva pripeljali do uporabe informacijske tehnologije (IT) na 

praktično vseh družbenih področjih. Nova tehnologija je s sabo seveda prinesla tudi nov način 

dela – t.i. fleksibilno specializacijo – in konec masovne proizvodnje. Vzpodbudila je nova 

znanja, nove tehnike učenja in posredovanja informacij. Rekonstruirala je ekonomske in 

poslovne prakse, vzpodbudila hitrejše in boljše oblike zdravstvene pomoči ter sprožila nove 

vizije na področju varovanje okolja. Poleg tega pa je ustvarila tudi nove oblike zabave in 

ugodja.  

Obstajajo različni tipi razlag, kako informacijska tehnologija vpliva na (civilno) družbo. Zdaj 

bosta predstavljeni teoriji o tehnološkem determinizmu, za katerega velja, da je vpliv 

tehnologije na družbo enosmeren, in družbeni konstruktivizem, ki predpostavlja, da je družba 

tista, ki oblikuje tehnologijo. Gre za vidika, ki sta si radikalno različna, vendar prispeva vsak 

od njiju nekatere odgovore na vprašanje, kako je družba kot subjekt ali objekt vključena v 

tehnološki napredek oziroma v proces modernizacije. 

 

(Adaptirano po: http://dk.fdv.uni-lj.si/diplomska_dela_1/pdfs/mb11_babnik-blaz.pdf) 

 
___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 
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___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 
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2. Íráskészség Elérhető pontszám: 20/ 
 
Írja le gondolatait idegen nyelven az egyik témáról úgy, hogy minden irányítási szempontra 
térjen ki! (Az irányítási szempontok sorrendjét nem kell betartania.) Fontos, hogy összefüggő 
szöveget hozzon létre. Tartsa be a levél formai előírásait (dátum, megszólítás, üdvözlő 
formula, aláírás)!  
 
Terjedelem: 17-20 sor 
 
Kérjük, hogy a feladat megoldása során – a titkos adatkezelés érdekében – ne használja saját adatait! 
 

 

I. 

Az Ön lakóhelye közelében megnyílt egy új bevásárlóközpont. Írjon levelet szlovén barátjának, 
aki hamarosan Önhöz érkezik látogatóba, amelyben elmondja a következőt.: 

 mikor és milyen nyitórendezvénnyel nyílt meg a bevásárlóközpont. 
 milyen üzletek találhatók benne, és milyen üzletekre lenne még szükség. 
 hogyan fogja ez befolyásolni a vásárlási szokásait, mi az, amihez a továbbiakban is 

ragaszkodni fog, és min fog változtatni. 
 mit gondol arról, hogy folyamatosan nyílnak bevásárlóközpontok, mik ennek az előnyei 

és hátrányai. 

 

 

VAGY 

 

II. 

Ön múlt hétvégén osztálytalálkozón vett részt. Írjon levelet egyik onnan távolmaradó volt 
osztálytársának, amelyben elmondja a következőket: 

 fejezze ki sajnálatát, hogy barátja nem tudott ott lenni az osztálytalálkozón. 
 mikor és hol volt az osztálytalálkozó, elégedett volt-e a helyszínnel, miért (nem)? 
 említsen egy-két közös barátot, akik eljöttek, és néhányat, akik nem. Miért maradtak 

távol? 
 említsen meg egy-két osztálytársat, akin meglepődött, milyen sokat változott, vagy 

milyen különös az életet él. 
 mikorra tervezik a következő találkozót, hol lesz, és hogy lesz megszervezve. 
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___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

 

Tartalom 5 pont 
Kommunikatív hatás 5 pont 
Kifejezőkészség 5 pont 
Nyelvhelyesség 5 pont 
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3. Olvasáskészség Elérhető pontszám: 25/ 
 
Olvassa el figyelmesen az alábbi szöveget, majd annak alapján válaszoljon magyarul a 
kérdésekre! 

Na kolesu v vseh letnih časih 

Kolesarjenje v hladnejšem obdobju: Pomembni sta priprava in sprotna skrb za kolo, še veliko 
bolj pa ustrezna oblačila. 

Za zimsko kolesarjenje je industrija dobro poskrbela, saj lahko dobite vse potrebno, edina 
izjema je čelada. Pred leti sem na nekaj naslovov proizvajalcev čelad poslal vprašanje, zakaj ne 
pripravljajo zimskih različic. Dva sta odgovorila, da je to dobra zamisel, trije pa, da ni potrebe, 
ker je kolesarstvo poletni šport ... Kolesarji smo se znašli po svoje in zdaj nosimo podkapo, 
nekateri tudi pokrivalo, ki se povezne čez čelado. Kako pa je z zimskimi kolesi? 
 
Zimsko kolo je lahko vaše staro kolo. Gorski kolesarji imajo isto kolo ne glede na letni čas, 
zanje ni nič drugače, ker se vozijo po enaki podlagi, le da se ta spreminja, kot se pač spreminja 
narava. Cestni kolesarji pa se najraje vozijo po očiščenih, lepih asfaltnih cestah, toda te so 
pozimi posute s peskom in soljo. To škodi kolesu, zato kolesarji v tem letnem času raje 
uporabljamo »zimsko« kolo. Vseeno je, ali je to karbonsko, aluminijasto ali jekleno, vedeti 
morate le, da ga je nujno temeljito očistiti po vsaki zimski vožnji. Komur se to ne ljubi, naj si 
omisli zimsko kolo iz titana, ki ga ni treba čistiti prav vsakič.  

Kakšno je zimsko kolo 

Na zimskem kolesu imamo blatnike spredaj in zadaj. Ti so montažni, samo nataknejo se na 
kolo, ni vijačenja. Prav tako imamo spredaj in zadaj lučko. Ker je dan kratek in vidljivost slaba 
oziroma vozniki ne pričakujejo zimskih kolesarjev, je najbolje, da sta obe vedno prižgani. Na 
kolo namestimo močnejše in širše plašče. Ceste so posute s peskom, več je nevarnosti za 
predrtje, pa tudi škoda se nam zdi najhitrejših plaščev in obročnikov. 

Priporočamo maziva za vzdrževanje pred vožnjo in po njej. Če poleti ne očistite kolesa po vsaki 
vožnji, je pozimi to nujno. Specializirani prodajalec vam bo znal svetovati, kaj potrebujete za 
zimsko vzdrževanje koles. Kupiti je mogoče tudi kolesarski tlačni čistilnik, nujen kos opreme 
za celoletne kolesarje. Samo primer: s prijateljem sva kolesarila na Primorskem, vračala sva se 
s kolesoma na strehi, avtocesta je bila pokrita s slano plundro, koles nisva temeljito očistila 
takoj po tem, ko sva zapeljala na dvorišče, in naslednji dan ni bilo več rešitve za verigo, zadnji 
zobnik, sredinski ležaj, pletenice in nekaj vijakov. Neverjetno, kaj lahko sol tudi zelo dobrim 
kolesom naredi v kratkem času. 

Oblačila so ključna 

Za zimsko kolesarjenje je kolo hitro primerno, tega pa ne moremo reči za oblačila. Najprej smo 
kolesarili le do temperature deset stopinj, potem smo poskusili, ko je bilo hladneje. Danes je 
običajno, če vidite kolesarja pri petih stopinjah, le najbolj zagnani pa so še na sedežu, ko je 
temperatura okoli ničle. Ti so zagotovo rekreativni kolesarji, saj tisti, ki od kolesarstva živijo, 
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že pri desetih stopinjah izginejo v tople kraje ali pa se začasno posvetijo dvoranskim športom 
ali teku na smučeh. 

Vendar so proizvajalci oblačil poskrbeli za vse, lahko si omislimo taka, ki nas ščitijo tudi pri 
hudem mrazu. Ti izdelki so zelo drugačni kot pred nekaj leti. Vzemimo na primer spodnjo 
majico z dolgimi rokavi, v katero so vtkana ogljikova vlakna; je antistatična, zmanjševala naj 
bi tudi količino mlečne kisline in spodbujala kroženje krvi. Najpomembnejše pa je, da omogoča 
izparevanje toplote, da odvaja znoj in da niste mokri, da je telo na suhem. 

Na voljo so debelejše dolge kolesarske hlače, na notranji strani z mucko, spredaj neprepihljive, 
tako da bodo mednožje, noge in predvsem kolena na toplem. Pri zimski kolesarski jakni je 
uporabljena enaka kombinacija materialov kot pri hlačah. Spredaj je neprepihljiv del, zadaj 
mehek notranji del. Oblačilo je toplo, a diha. Danes je takšna jakna za najbolj mrzle dni na 
pogled taka kot pred petimi leti spomladanska majica z dolgimi rokavi.  

Ker posebnih zimskih čelad (še) ni na trgu, si za ta letni čas kupite tako, ki je kar najbolj zaprta, 
z najmanj zračnimi režami, te pa prelepite s trakovi. Take so mestne čelade. Omislite si lahko 
še prekrivalo za čelado – v dežju in snegu je stvar izredna, saj boste pod neprepustno prevleko 
suhi in vas ne bo zeblo. 

 
(Adaptirano po: https://www.delo.si/magazin/avtomobilno/na-kolesu-v-vseh-letnih-casih/)  

 

1. Milyen választ kapott a szerző a kerékpárossisakot gyártó cégektől? (4 pont) 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

2. Hogy találják fel magukat a biciklisek télen télisisak hiányában? (2 pont) 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

3. Milyen kerékpárt használnak a hegyi kerékpárosok és miért? (5 pont) 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

4. Miért szükséges a közúti kerékpárosoknak a „téli” kerékpárokat alaposan megtisztítani 

minden téli út után? (5 pont) 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 
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5. Mi mindennek kell lenni a „téli” biciklin? (3 pont) 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

6. Miért fontos télen az első és a hátsó lámpa is a biciklin? (2 pont) 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

7. Kik kerékpároznak 0°C körül is? (1 pont) 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

8. Milyen sisakot vegyünk, ha már téli sisak (még) nincs a piacon? (3 pont) 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 
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5. feladatsor 

 
1. Közvetítés Elérhető pontszám: 20/ 

Fordítsa le az alábbi szöveget magyar nyelvre! 
 

Kako postati dober prijatelj? 

»Le resnični prijatelji te opozorijo, ko imaš umazan obraz,« pravi sicilijanski pregovor. So 
osebe, ki jim zaupamo in si jih želimo ob sebi. S spodnjimi nasveti poskrbite, da boste tisti 
prijatelj, ki ne pusti le sledi, ampak ostane tudi v težkih trenutkih. 

Bodite dober poslušalec. Ne motite sogovornika med razlaganjem in ga glejte v oči. Če prijatelj 
potrebuje nasvet, mu ga ponudite, če potrebuje objem, ga objemite in mu stojte ob strani v 
težkih trenutkih. 

Bodite odkriti o sebi. Če prijatelj deli skrivnosti z vami, jih tudi vi delite z njim. In ohranite 
zasebne stvari zase. Nihče noče imeti za prijatelja »vaške opravljivke«. 

Bodite iskreni. Če slišite, da kdo opravlja vašega prijatelja, se postavite zanj. Nanje bodite 
ponosni, in če ste izbrali prave, se bodo tudi oni postavili za vas, ko bo to potrebno. 
Podpirajte prijatelja in mu dajte vedeti, da ni tisti, ki ga je potrebno kriviti za vse. Še posebej v 
težkih trenutkih, ko se počutimo kot, da smo vse naredili narobe. In seveda ponudite nasvet, če 
je potrebno. 

Če se z nečim ne strinjate, oziroma ste drugačnega mnenja kot prijatelj, bodite samozavestni, a 
ne agresivni. Vprašajte po argumentih in izrazite svoje. To storite spoštljivo, saj osebe ne želite 
prizadeti. Morda vaju rešitev čaka na polovici poti. 

Predstavite prijatelja svoji družbi. Pohvalite njegove talente in poskrbite, da se bo počutil 
prijetno. Čutil bo, da vam resnično veliko pomeni, poleg tega boste z njim preživljali več časa. 

(Adaptirano por: https://www.aktivni.si/psihologija/kako-postati-dober-prijatelj/) 

 
___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 
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___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 
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2. Íráskészség Elérhető pontszám: 20/ 
 
Írja le gondolatait idegen nyelven az egyik témáról úgy, hogy minden irányítási szempontra 
térjen ki! (Az irányítási szempontok sorrendjét nem kell betartania.) Fontos, hogy összefüggő 
szöveget hozzon létre. Tartsa be a levél formai előírásait (dátum, megszólítás, üdvözlő 
formula, aláírás)!  
 
Terjedelem: 17-20 sor 
 
Kérjük, hogy a feladat megoldása során – a titkos adatkezelés érdekében – ne használja saját adatait! 
 

 

I. 

Önnek nemrég volt a születésnapja, amit partival ünnepelt, és amire a szlovén barátja/barátnője 
sajnos nem tudott eljönni. Írjon neki levelet. amelyben a következő szempontokra térjen ki: 

 köszönje meg barátja/barátnője jókívánságai és ajándékait. 
 írja meg, hány vendéget hívott a partira és miért éppen annyit. 
 számoljon be arról, milyen ajándékokat kapott. 
 írja meg, hogyan telt a parti és s következő nap. 
 hívja meg barátját/barátőjét magukhoz. 

 

 

VAGY 

 

II. 

Ön nemrégiben csatlakozott egy kerékpáros klubhoz, és egy versenyre is benevezett. Írjon 
levelet szlovén barátjának/barátnőjének, amelyben elmondja a következőket: 

 hol talált rá az egyesületre és mi volt az oka annak, hogy csatlakozott. 
 milyen előnyökkel jár a tagság? 
 milyen új ismeretségeket kötött / új barátokat szerzett. 
 hogy készül a versenyre és mire számít majd a verseny során. 
 kérdezze meg barátját, az ő lakhelyén milyen kerékpározási lehetőségek vannak. 
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___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

 

Tartalom 5 pont 
Kommunikatív hatás 5 pont 
Kifejezőkészség 5 pont 
Nyelvhelyesség 5 pont 

 

  



Szlovén nyelvvizsga ábécé B2 – ORIGÓ 

 

38 
 

3. Olvasáskészség Elérhető pontszám: 25/ 
 
Olvassa el figyelmesen az alábbi szöveget, majd annak alapján válaszoljon magyarul a 
kérdésekre! 

Zakaj potovati na Japonsko? 

Razloge, zakaj obiskati Japonsko, lahko naštevamo skorajda v neskončnost. Japonska je namreč 
nadvse barvita, raznolika, pestra in zelo posebna dežela. Nikoli ne zmanjka obiskovalcev, ki se 
v Japonsko dobesedno zaljubijo. Poslušati takšne zgodbice je eno, a ko Japonsko obiščeš, zelo 
kmalu razumeš, zakaj. Japonska ima tisto nekaj. Kako tisto nekaj opisati, ni najbolj enostavno 
z vsemi besedami, ki so nam na voljo. Pogosto je sploh težko najti pravi razlog, zakaj ravno 
Japonska. A med množico odgovorov smo izbrali tiste najmočnejše, ki utegnejo marsikoga 
poslati na pot tja daleč na vzhod, kjer bo vsakdo našel svoj lasten »tisto nekaj«. In Japonska bo 
pridobila še več oboževalcev! 

Živa in v vsakodnevnem življenju zelo prisotna tradicija 

Ko pomislimo na Japonsko, si pogosto predstavljamo ultra moderno deželo. Seveda to drži in 
Japonska gotovo je ultra moderna, še posebej v vseh velikih mestih. A hkrati je tudi izjemno 
tradicionalna na vsakem koraku. Japonci so neskončno ponosni na svojo tradicijo in to tudi 
nadvse radi pokažejo. Tudi po dolgem dnevu v ultra moderni pisarni si bo Japonec/Japonka 
zvečer nadel/a kimono ter se odpravil/a v najbližji onsen – nekakšne skupinske toplice, kjer se 
Japonci (moški in ženske posebej)sprostijo brez kopalk v vroči izvirski vodi. Skorajda ni hotela 
na Japonskem, ki ne bi imel onsena. Ne le onsen, Japonci prisegajo na marsikatero tradicionalno 
navado, od oblačil za posebne priložnosti, do tradicionalne postrežbe hrane in pijače, zelo 
obiskanih, lepo urejenih svetišč. Najdražji in najbolj cenjeni hoteli na Japonskem so pravzaprav 
tradicionalni ryokani, kjer je vse v skladu s tradicionalnim gostoljubjem. Tam boste prenočevali 
na tanki podlogi na trdih tleh, točno tako kot (tradicionalno, seveda) prenočujejo Japonci sami. 

Mesta in luči, super moderna Japonska 

Večeri in noči so najprimernejši, da prav zares cenimo pravo moderno Japonsko. Takrat za 
nekaj trenutkov (ali več) kar obstanemo. Recimo v središču Shibuya v Tokyu, ko ne zmanjka 
takšnih in drugačnih luči, je polno ljudi in visokih stavb, ki nas obkrožajo. Ponudba je 
neskončna. Mi samo izbiramo. Karaoke, nakupovanje, trendovske restavracije,… Moderna 
arhitektura Japonske navdušuje tudi v dnevni svetlobi in kar nekaj je domislic, ki bi jih z 
veseljem vzeli s sabo. Tudi če pustimo vse velike zgradbe, ponuja Japonska kar nekaj super 
modernih domislic med pripomočki za vsakodnevno uporabo. Nas so najbolj navdušila 
japonska stranišča. Toliko gumbov imajo, da je potrebno pravo preučevanje. Naj omenimo le 
dva domiselna: z enim si ogrejete školjko, z drugim sprožite kakšen zvok ali pesmico za večjo 
zasebnost. 

Vožnja z ekspresnimi vlaki shinkanseni 
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Japonska ima tako dobro železniško omrežje in tako napredne vlake, da mnogo ljudi veliko raje 
uporablja javni promet, kot zasebna vozila. Še posebej ekspresni vlaki shinkanseni so izjemni. 
Hitri so (preko 300 km/h), udobni in zelo pogosti. Seveda so tudi točni na sekundo. Lahko bi 
celo rekli, da so boljši, kot letalo. Celoten postopek je zelo hiter, še posebej ko obvladate 
japonske železniške postaje. Shinkanseni vozijo med glavnimi destinacijami tudi na nekaj 
minut, skoraj pa se ne zgodi, da čakate dlje kot pol ure. Sedeži na vlaku so udobni, vožnja 
izjemno umirjena pri taki hitrosti, tu in tam se skozi vagone sprehodijo nasmejane gospodične, 
od katerih je možno kupiti kakšen prigrizek. Ko enkrat poizkusiš vožnjo s shinkansenom, bi kar 
še in še. Pogosto se tudi vožnje »prehitro« končajo, saj je tako prijetno, da bi se kar vozili in 
vozili… 

Varnost 

Japonska velja za eno najvarnejših držav na svetu. Tudi po velikih mestih se je varno sprehajati 
ponoči. Pogosto se zgodi, da tudi pozabljene ali izgubljene stvari dobite nazaj. Za vsakega 
popotnika je to izjemno prijetna izkušnja in hitro ugotovimo, kako lepo se je počutiti varnega 
ter resnično uživati v vseh lepotah potovanja. 

 
(Adaptirano po: https://www.gekko-potovanja.si/japonska-10-razlogov/)   

 

1. Milyen ország Japán? (4 pont) 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

2. Mije van Japánnak, ami miatt olyan vonzó a turistáknak? (2 pont) 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

3. Mi az az „onsen”? (5 pont) 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

4. Mi az a hagyományos „ryokan”? (5 pont) 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

5. Mi mindent kínál nekünk a japán éjszaka? (4 pont) 



Szlovén nyelvvizsga ábécé B2 – ORIGÓ 

 

40 
 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

6. Mi jellemző a japán expressz vonatokra, a „shinkansenekre”? (3 pont) 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

7. Milyen a közbiztonság Japánban? (2 pont) 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 
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6. feladatsor 

 
1. Közvetítés Elérhető pontszám: 20/ 

Fordítsa le az alábbi szöveget magyar nyelvre! 
 
Plačevanje z mobilnim telefonom postaja vse bolj popularno 

Varnost in enostavnost plačevanja pomagala razmahniti rast trga brezstičnih plačil. Tehnologija 
stopa na vsa področja našega življenja, tudi v bančništvo, kjer so potrošniki čedalje bolj 
pripravljeni na nove tehnologije plačevanja, kot so mobilne banke in mobilne denarnice. Kako 
dobro sprejemajo novosti, je med drugim odvisno od njihove uporabniške izkušnje. Plačevanje 
po mobilnem telefonu naj bi v petih letih postalo najbolj popularen način plačevanja, najhitrejši 
način pa je brezstično plačevanje pri blagajnah trgovin. 

To je pokazala ena zadnja raziskava, v kateri je Mastercard raziskal plačilne navade Slovencev 
med 18. in 55. letom starosti. Uporabniki brezstičnega plačevanja (54 odstotkov) verjamejo, da 
je to hitrejše (55 odstotkov) od drugih oblik plačila, bolj preprosto (48 odstotkov) in priročno 
(47 odstotkov). Dve tretjini Slovencev plačilne kartice uporablja več kot deset let, 90 odstotkov 
pa zadnjih pet let. Devetinosemdeset odstotkov Slovencev ima do tri plačilne kartice, slaba 
polovica pa dve (40 odstotkov). Slaba četrtina Slovencev plačilne kartice uporablja vsak dan 
(18 odstotkov), dve tretjini uporabnikov z njimi opravi več kot polovico nakupov (66 
odstotkov), 12 odstotkov Slovencev po spletu s kartico nakupuje vsaj enkrat na teden.  

 

(Adaptirano po: https://old.delo.si/mobilnost/placevanje-z-mobilnim-telefonom-postaja-vse-

bolj-popularno-189101.html)  

 
___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 
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___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 
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2. Íráskészség Elérhető pontszám: 20/ 
 
Írja le gondolatait idegen nyelven az egyik témáról úgy, hogy minden irányítási szempontra 
térjen ki! (Az irányítási szempontok sorrendjét nem kell betartania.) Fontos, hogy összefüggő 
szöveget hozzon létre. Tartsa be a levél formai előírásait (dátum, megszólítás, üdvözlő 
formula, aláírás)!  
 
Terjedelem: 17-20 sor 
 
Kérjük, hogy a feladat megoldása során – a titkos adatkezelés érdekében – ne használja saját adatait! 
 

 

I. 

Önnek egy hónap múlva külföldre kell utaznia. Írjon levelet barátjának, amelyben megkéri, 
hogy vigyázzon otthonára, amíg távol van! Írja meg a következőket.: 

 mikor és miért utazik külföldre, meddig lesz távol. 
 kérje meg ismerősét, hogy költözzön be addig házába/lakásába. 
 mondja el, milyen dolgokat kell rendszeresen megtenni a házban (pl.: viráglocsolás, 

háziállatok etetése, postaláda kiürítése, stb.). 
 mutasson be egy-két családot, akik a környéken laknak, és akire barátja számíthat. 
 javasoljon néhány programot arra az időre, amíg barátja Önnél tartózkodik. 

 

 

VAGY 

 

II. 

Szlovén levelezőtársával már sok ünnepről és családi szokásról beszéltek, de a karácsony még 
nem került szóba. Most levelezőtársa erről a témáról érdeklődött Önnél. Írja meg neki, hogyan 
készül Ön és családja a karácsonyi ünnepekre. Térjen ki az alábbi pontokra: 

 Milyen hagyományok kapcsolódnak Magyarországon a karácsonyi ünnepkörhöz. 
(advent, karácsonyi vásár, esti kivlágítás stb.) 

 hogy készül családja az ünnepekre 
 mit gondol a karácsony előtti bevásárlási lázról, és hogyan szerzi be a karácsonyi 

ajándékot szeretteinek. 
 hogyan töltik a szentestét és a karácsony napjait. 
 mi a hagyományos karácsonyesti menü általában Magyarországon és Önöknél. 
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___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

 

Tartalom 5 pont 
Kommunikatív hatás 5 pont 
Kifejezőkészség 5 pont 
Nyelvhelyesség 5 pont 
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3. Olvasáskészség Elérhető pontszám: 25/ 
 
Olvassa el figyelmesen az alábbi szöveget, majd annak alapján válaszoljon magyarul a 
kérdésekre! 

8. junij - svetovni dan oceanov 

Po vsem svetu obeležujemo svetovni dan oceanov. Letošnji dan poteka pod sloganom Skupaj 
zaščitimo in obnovimo naša morja, ki poudarja pomen aktivnega vključevanja vsakega 
posameznika in lokalne skupnosti k zaščiti in preprečevanju onesnaževanja morij, so poudarili 
na ministrstvu za okolje in prostor. 

Svetovni dan oceanov pod okriljem Združenih narodov od leta 2008 obeležujemo vsako leto 8. 
junija, prva ga je že leta 1992 na okoljskem vrhu v Riu de Janeiru predlagala Kanada. "Slovenci 
smo zgodovinsko povezani z morjem, ki je naše okno v svet in nas prek Jadrana povezuje s 
celim svetom," so izpostavili na okoljskem ministrstvu. 

Kljub ohranjeni biotski pestrosti se moramo zavedati, da sta slovensko morje in morsko obrežje 
zaradi plitvosti ter sprememb zaradi človekovih dejavnosti - gradnje, ribolov, plovba in odplake 
- izredno krhka in občutljiva. Prekomerno ali neustrezno izvajanje dejavnosti na morju, ob obali 
in v prispevnem območju obalnih rek lahko resno ogroža morski ekosistem, so nadaljevali. 

Zadnjih nekaj let se krepi zavedanje, da je prisotnost odpadkov, predvsem plastičnih, v 
svetovnih morjih velika grožnja. Po nekaterih ocenah odpadki iz plastičnih materialov 
predstavljajo med 60 in 90 odstotkov vseh odpadkov v morjih in na obalah po svetu. 

V oceanih se po navedbah Evropskega parlamenta nahaja okoli 150 milijonov ton plastike. 
Vsako leto v oceanih konča še od 4,8 milijona do 12,7 milijona ton plastičnih odpadkov. 

Ti odpadki ogrožajo morske živali, ki se ujamejo v večje kose plastike, manjše pa pogosto 
zamenjajo za hrano. Če zaužijejo plastične delce, pogosto ne morejo več prebavljati običajne 
hrane, zaradi česar poginejo. V njihov organizem lahko s plastiko zaidejo strupena kemična 
onesnaževala, plastika pa prek prehranske verige vstopa tudi v človeška telesa. 

Zaradi plastičnih odpadkov v morju trpi tudi gospodarstvo. Po oceni, ki jo navaja Evropski 
parlament, iz tega naslova vsako leto nastane med 259 in 695 milijonov evrov gospodarske 
škode, zlasti v turizmu in ribištvu. 

Svetovni dan oceanov obeležujemo s številnimi dogodki. Lani so jih deležniki, kot so akvariji 
in živalski vrti, zasebna podjetja in javne agencije, šole in skupine mladih pripravili več kot 
1500 v 140 državah. V Sloveniji so letošnji svetovni dan oceanov že obeležili v Morski biološki 
postaji Piran, in sicer s petkovim dnevom odprtih vrat. 

V nevladni organizaciji Svetovni sklad za naravo (WWF) pa so ob dnevu oceanov opozorili 
predvsem na stanje v Sredozemskem morju. V njem vsako leto konča 570.000 ton plastičnih 
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odpadkov, kar je enako 33.800 plastenkam na minuto. Onesnaženje s plastiko je ob tem v 
porastu; do leta 2050 naj bi se količina plastičnega odpada početverila. 

WWF je v svojem poročilu analiziral stanje v sredozemskih državah. "Od proizvajalcev do 
javnih organov in potrošnikov - na vseh ravneh se pojavljajo napake in prispevajo k zelo 
neučinkovitemu, dragemu, plastičnemu sistemu, ki onesnažuje," so opozorili. 

Organizacija je razvila tudi načrt pobud in politik za regijo in posamične države, da bi 
vzpostavili trajnostno krožno gospodarstvo brez ustvarjanja plastičnega odpada. "Vse države 
morajo drastično zmanjšati proizvodnjo in porabo plastike ter resno pričeti vlagati v inovativne 
sisteme recikliranja in ponovne uporabe, da plastika ne bo več odpad. To je edini način, na 
katerega lahko obdržimo plastiko izven sredozemskega morja," je poudaril direktor 
sredozemske morske iniciative WWF Giuseppe Di Carlo. 

WWF poziva vse vlade sredozemskih držav in EU kot podpisnico barcelonske konvencije k 
skupni zavezi in ukrepom za ohranitev Sredozemlja pred onesnaženjem s plastiko. 

 
(Adaptirano po: https://deloindom.delo.si/energija-in-okolje/okolje/8-junij-svetovni-dan-oce 
anov)  

 

1. Mit hangsúlyoz az idei világnap szlogenje? (5 pont) 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

2. Mióta tartjuk az óceánok világnapját és mely szervezet szervezésében? (2 pont) 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

3. Milyen a kapcsolatuk a szlovéneknek a tengerrel? (4 pont) 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

4. Bizonyos értékelések szerint a műanyag hány százalékát teszi ki a világ tengereiben és 

tengerpartjain található összes szemétnek? (2 pont) 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 
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5. Hogy veszélyezteti a műanyag a tengeri állatokat? (4 pont) 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

6. Mi történik a tengeri állatokkal, ha megeszik a műanyagot? (3 pont) 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

7. Hány országból hány iskola, akvárium és egyéb szervezet vett részt a rendezvényeken 

tavaly? (2 pont) 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

8. Mire figyelmeztet a Természetvédelmi Világalap közleményében, amiben a földközi-

tengeri országokat elemezi, miért nem hatékony, miért drága és szennyező a 

műanyagrendszer? (3 pont) 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 
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7. feladatsor 

 
1. Közvetítés Elérhető pontszám: 20/ 

Fordítsa le az alábbi szöveget magyar nyelvre! 
 
Načini mačje komunikacije z ljudmi 

Mačke za komunikacijo ne uporabljajo zgolj mijavkanja. Pogosto vam sledijo na vsakem 
koraku, vas ponoči zbujajo in poskušajo nekaj sporočiti. A kaj? 
Mačke so čudovite družabnice, a le, ko zanemarijo delček svoje ogromne osebnosti in vam 
dovolijo, da prisedete bližje. Vam je mačka kdaj že poskušala nekaj dopovedati, pa njene 
komunikacije nikakor niste mogli razvozlati? Se vam je zdelo, kot da vas nadira nadrejeni, vam 
pa z minutami, ki tečejo, samo še bolj šumi v glavi? 

Najbolj neposredna mačja komunikacija je mijavkanje. Čeprav tudi med sabo komunicirajo z 
določenimi zvoki, so mačke za komunikacijo z ljudmi razvile prav posebne mijavke. Dlje časa 
kot boste poslušali svojo mačko, hitreje boste ugotovili, kdaj vam sporoča, da je lačna, da bi se 
rada božala, ali pa vas opozarja, da jo pustite pri miru, sicer vam bo v roko zasadila kremplje. 
Mačke najpogosteje začnejo z lastnikom komunicirati v kuhinji. Ker so pametne in hkrati znajo 
izkoristiti pravo situacijo, vam bodo v kuhinji povedale veliko več kot v drugih prostorih. 
Domnevno naj bi vam sporočale, da je čas, da jih nahranite. Morda celo, da pohitite s kuhanjem, 
saj je njihova skleda že povsem prazna. 

V nasprotju s psi mačke ne bodo storile vsega, da bi zadovoljile svojega lastnika, zato bodo 
našle način, da bodo zelo jasno povedale, kaj lahko on stori zanje. Ravno zaradi tega mačk ni 
težko razumeti. Če še vedno ne razumete, kaj vam mačka želi povedati, pa jo vprašajte. Vzemite 
hrano in jo vprašajte, ali je lačna. 

Ena izmed neprijetnih navad mačk je, da vas včasih zbudijo sredi noči. To naredijo zato, ker bi 
se z vami rade pogovorile, se malo božale ali pa družile. Ker so mačke nočna bitja, bo trajalo 
nekaj časa, preden se bodo navadile na vaš ritem. 

 

(Adaptirano po: https://deloindom.delo.si/vrt-in-zivali/zivali/3-nacini-macje-komunikacije-z-

ljudmi) 

 
___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 
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___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 
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2. Íráskészség Elérhető pontszám: 20/ 
 
Írja le gondolatait idegen nyelven az egyik témáról úgy, hogy minden irányítási szempontra 
térjen ki! (Az irányítási szempontok sorrendjét nem kell betartania.) Fontos, hogy összefüggő 
szöveget hozzon létre. Tartsa be a levél formai előírásait (dátum, megszólítás, üdvözlő 
formula, aláírás)!  
 
Terjedelem: 17-20 sor 
 
Kérjük, hogy a feladat megoldása során – a titkos adatkezelés érdekében – ne használja saját adatait! 
 

 

I. 

Önnek jó pár hónapja felmondtak a munkahelyén, de most végre sikerült új munkahelyet 
találnia. Ám az új munka sajnos megbetegítette. Írjon szlovén barátjának egy levelet ez 
alkalomból.  A levélben az alábbiakra feltétlen térjen ki: 

 kérjen elnézést a hosszú hallgatásért és magyarázza meg annak okát. 
 írjon az álláskeresésről és annak nehézségeiről. 
 írja meg, milyen munkát talált végül. 
 írjon az első – sajnos inkább negatív – tapasztalatáról. 
 írjon a munka miatt megváltozott egészségéről. 

 

 

VAGY 

 

II. 

Ön néhány hete meglehetősen rosszul alszik. Írjon levelet szlovén barátjának, amiben leírja  a 
követezőt: 

 mióta alszik rosszul és mit jelent ez pontosan (sokszor felébred, nem tud elaludni, 
korén felkel, stb.). 

 mi okozhatja ezt: esetleg stresszes időszak, vagy izgatott valami miatt, mi történt 
önnel az elmúlt időszakban, ami kiválthatta ezt. 

 mit próbál tenni, hogy ez a kiváltó ok megszűnjön. 
 írjon arról, hogy szokott-e álmodni, írja meg egy furcsa álmát. 
 kérjen tanácsot barátjától, mit tehetne, hogy ismét jól tudjon aludni. 
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___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

 

Tartalom 5 pont 
Kommunikatív hatás 5 pont 
Kifejezőkészség 5 pont 
Nyelvhelyesség 5 pont 
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3. Olvasáskészség Elérhető pontszám: 25/ 
 
Olvassa el figyelmesen az alábbi szöveget, majd annak alapján válaszoljon magyarul a 
kérdésekre! 

Okolica hiše: Od ideje do ureditve  

Poletje se je prevesilo v jesen. Vrtovi se barvajo v jesenske zlatorumene odtenke. Zdaj je čas 
za razmislek o ureditvi vrta in okolice hiše, ki jo nameravate izpeljati prihodnjo pomlad. 
Običajno urejanje vrta poteka v več korakih, pri tem pa sta pomembna tako skrbno načrtovanje 
kot nasvet krajinskega arhitektka. 

Vrtove ob hiši praviloma sestavljata predvrt in bivalni vrt, ki se jima lahko priključijo še 
zelenjavni, zeliščni in sadni vrt. Čeprav ima vsak od sestavnih delov svoje značilnosti, so med 
seboj smiselno oblikovno in funkcionalno povezani. Ob načrtovanju zasnove vrta oz. njegovih 
delov je najprej treba narediti analizo osončenosti, da se določi, kje je najbolj sončen del, kje je 
senca dopoldne in kje popoldne. Prav tako je treba pogledati, kako je na parcelo umeščena hiša, 
kje je cesta, ali je zraven gozd ... 

Za začetek se je treba odločiti, kaj bi radi imeli na vrtu. Vprašati se moramo, zakaj si ga želimo 
in čemu bo namenjen, ali bo to morda samo prostor za sprostitev in počitek. Ob tem je treba 
upoštevati, da morata biti vrt in hiša arhitekturno in oblikovno skladna ter skupaj tvoriti celoto. 

Osnovno vodilo pri načrtovanju so želje naročnika, ki določajo uporabnost vrta. Ali so 
uresničljive, pa je velikokrat odvisno od drugih dejavnikov, na katere ne moremo vplivati, lahko 
pa jih upoštevamo in tako zagotovimo, da bo vrt res zaživel. To so na primer: podnebje 
(temperature, količina padavin, izpostavljenost vetru, višina snežne odeje pozimi), značilnosti 
tal (vrsta prsti, zastajanje vode) in okoliške krajine (naravno rastje, krajinski vzorci, materiali). 
Te značilnosti je dobro poznati, da se lahko izberejo rastline in materiali, primerni za lokalne 
razmere, ter da vrt ne bo izstopal ali slabo vplival na okolico. 

Ogled lokacije 

Preden se krajinski arhitekt odloči za oblikovalski pristop in izdela načrt za prenovo ali ureditev 
vrta, opravi pogovor z naročnikom in si ogleda zemljišče. Tako se seznani z naročnikovimi 
željami in vizijo, razbere tudi njegov značaj in življenjski slog, hkrati pa prepozna morebitne 
ovire, povezane z izvedbo. 

Ob obisku krajinski arhitekt opravi osnovno analizo značilnosti prostora, lahko pa vzame še 
nekaj talnih vzorcev in jih pošlje v analizo. Ta vključuje merjenje vsebnosti rastlinam 
dostopnega kalija, fosforja in organske snovi ter analizo pH, ki je pomembna zlasti za izdelavo 
zasaditvenega načrta. Če ima naročnik na voljo ustrezne grafične podatke o parceli (izmera ali 
geodetski posnetek), se lahko začne kreativni del ustvarjanja vrta. V nasprotnem primeru je 
treba te podatke še pridobiti. Če gre za preprosto parcelo z nezahtevno konfiguracijo terena in 
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majhnimi višinskimi razlikami, lahko opravi izmero naročnik sam. Drugače naj bi posnetek 
obstoječega stanja izdelal pooblaščeni geodet oziroma geometer. 

Zasnova in idejni projekt ureditve vrta 

Ko so na voljo vsi podatki in ustrezna grafična podloga, se torej začne kreativni del snovanja 
vrta. V tej fazi se izrišejo različne konceptualne rešitve, določijo vsebine na vrtu ter oblikuje 
zasnova. V tem koraku projekt preide iz kreativnega procesa oblikovanja v povsem tehnično-
inženirski izris zamišljenega vrta. V tehnični risbi se opredelijo podrobnosti posameznih vrtnih 
motivov in opreme, njihova velikost, medsebojna razmerja in povezave. 

V idejnem projektu je okvirno opredeljena zasaditev in razporeditev rastlin. Če so posamezni 
elementi (nadstreški za avtomobile, vrtne ute, ograje, vodni motive) znotraj zakonsko 
dovoljenih mer, kot jih določa uredba o razvrščanju objektov (Uradni list RS, št. 37/18), se 
lahko izdela projekt za izvedbo na podlagi lokacijske informacije, ki jo izda občina. Drugače je 
za grajene objekte treba pridobiti gradbeno dovoljenje. 

 (Adaptirano po: https://deloindom.delo.si/gradnja-in-obnova/ureditev-okolice/okolica-hise-
od-ideje-do-ureditve)  

 

1. Hogy zajlik általában a kertrendezés és mi fontos a folyamatban? (3 pont) 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

2. A kert illetve a kert részeinek tervezésénél mit kell elemezni? Mit határoz meg a megfigyelt 

dolog? (4 pont) 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

3. Milyen tényezőktől függ, hogy a megrendelő kérése megvalósítható-e? (3 pont) 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

4. Mit csinál a tájépítész az első látogatáskor? (4 pont) 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

5. Mikor kezdődik a kert alakításának kreatív része? (4 pont) 
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___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

6. Mi történik az kert kialakításának kreatív fázisában? (3 pont) 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

7. Milyen esetben nem kell építési engedélyt kérni, és mi alapján kell kivitelezni a projektet 

akkor? (4 pont) 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 
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Mintamegoldások 
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1. feladatsor - megoldások 

 
1. Közvetítés 
 

Mozaikcsaládok/Patchwork családok  
 
Élet egy új partnerrel és az ő gyerekeivel egyszerre kihívás és előny 

Két család szétesése után, a családtagok életútjai elágaznak és más, kevésbé biztos és 
kiszámítható síneken haladnak tovább. Néha ezek a sínek találkoznak másokéval és kialakulnak 
új mozaikcsaládok, amiben vannak az „én, te és a kettőnk” gyerekei. Az úgynevezett patchwork 
családok egyediek és érdekesek, a kapcsolatok szempontjából pedig bizonyára nagy kihívást 
jelentenek. 

A kapcsolatok összefonódása, amelyben a mozaikcsaládok tagjai találják magukat, nem 
egyszerűek. Robert Kržišnik, aki feleségével és három gyerekkel él ilyen családban, nem 
szeretné összehasonlítani a különböző családokban előforduló kihívásokat, de a 
mozaikcsaládoknak bizonyára megvannak a maga sajátosságai. 

Marjettával mindketten hozták gyerekeiket az új családba előző házasságaikból. Tudatosan és 
kis szomorúsággal a szívükben eldöntötték, hogy közös gyermekük nem lesz. Úgy vélték, hogy 
a válás ás a velejáró változások számukra és a gyerekeik számára is eléggé megterhelő volt 
érzelmileg. Nem voltak viszont tudatában annak, hogy milyen kihívásoka várnak még rájuk. 
„Mikor az második feleségemmel és az ő kilencéves fiával egy háztartásban kezdtünk élni, az 
én gyerekeim hét és tizenegy évesek voltak. A gyerekek már egy ideje ismerték egymást és jól 
kijöttek, ezért gondoltuk, hogy nem lesznek nehézségek.” meséli. 
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2. Íráskészség  
 
I. 

Budapest, 29.07.2020 
Draga Tanja! 

Kako je kaj? Upam, da si dobro. Hvala za razglednico iz Belgije. Res sem bil vesel, ko sem jo 
dobil. 

Veš, da septembra bom začel zadnji letnik v gimnaziji, zato sem se odločil, da želim organizirati 
zabavo. Zabava bo naše praznovanje in slovo od zandjega poletja kot srenješolski dijaki. 
Zabava bo pri nas v Monoštru 25.08. ob 13.00 do pozne noči. Tudi ti si vabljena. Zelo bom 
vesel, če boš prišla.  

Po vremenski napovedi bomo imeli lepo in vroče vreme. V takšnem vremenu lahko gremo na 
plažo ali pa se igramo in pogovarjamo na dvorišču. Z mamo bova skuhala okusno kosilo, potem 
pa lahko gremo vsi skupaj na plažo. Tam lahko plavamo, pa lahko nesemo s sabo žoge in druge 
stvari in tam lahko igramo nogomet, rokomet, odbojko, badminton, itn. Ali pa po plavanju se 
lahko vrnemo k nam in se lahko igramo v našem dvorišču. 

Če želiš, lahko pripelješ s sabo še prijatelje. Edino te prosim, Alenke ne povabi. Veš, da te imam 
rad, ali z njo se ne razumeva. Mislim, da niti ona, niti jaz se ne bi počutila dobro. Tjaša pa njeni 
prijatelji pa so lepo pozdravljeni. Prosim, da jih povabi v mojem imenu. 

Prosim, da prinesi s sabo kopalke, brisačo, in kremo za sončenje. Če kdo noče plavati, nič 
hudega, niti mu ne bo dolgčas, bomo imeli tudi družabne igre, glasbo, ples. Pa seveda, lahko se 
pogovarjamo in uživamo v času, ki ga preživljamo skupaj. 

Balázs je objubil, da bo prinesel pijače. Če želiš, lahko prineseš še čips ali palčice, drugače pa 
ni treba nič posebnega, ker bomo imeli vse, kar nam bo treba. 

Če ne boste mogli iti domov po zabavi, nič hudega, lahko prenočite pri nas. Z mamo sva se 
zmenili, imamo sobo za goste, pa tudi v moji sobi je še prostor, tudi tam lahko spi še kdo z 
mano. 

Prosim, da mi napiši ali boš prišla ali ne. Upam, da boš! 

Lep pozdrav, 

tvoj prijatelj Iván  

 

 

 

 

 

VAGY 
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II. 

Pécs, 31.07.2020 

Draga Mama! 

Vem, da ti je Igor že vse povedal, toda želim ti tudi jaz napisati, kaj se je z mano zogdilo. 
Prosim, bodi brez skrbi, vse je v redu, dobro sem. Hvala Bogu, nesreča ni bila taka huda, ampak 
proces okrevanja bo dolg. Žal, zlomila sem si obe kosti v golenu, torej golenico in mečnico. 
Morali so me tudi operirati, zato bo okravanje dolgo trajalo.  

V ponedeljek smo prišli v Slovenijo, na Roglo, na smučanje. Takrat je bilo še vse dobro. Tretji 
dan, ko smo šli smučat, sem bila že utrujena, pa tudi vreme je bila slabše. Zelo mrzlo je bilo pa 
je snežilo. Do kosila je šlo vse v redu, potem pa se je zgodila nesreča. Popodlne, ko smo tretjič 
smučali, sem bila prehitra, nisem se mogla ustaviti in sem trčila v nek steber na koncu smučišča. 
Takoj sem čutil utripajočo bolečino v levo nogo. Igor je takoj prišel k meni in je videl, da je 
moja noga v nenormalni obliki. Prišli so k nama tudi ostale smučarji, in so vprašali, ali lahko 
pomagajo, pa niso mogli. Sem samo ležala, noga me je zelo bolela in sem prosila, naj me ne 
premikajo. En moški, nam je pomagal v tem, da je imel mobitel pri sabo in je poklical reševalce. 
Oni so me odpeljali v bolniščino, kjer so me še ta dan operirali.  

Mogoče, nesreča ne bi se zgodila, če bi po kosilu ostala v hotelu, da malo počivam. Ali če bi 
bil bolj pozorna in ne bi smučala tako hitro. 

Še nekaj dni moram ostati tukaj v bolnišnici, potem bo me Igor peljal domov. Ali te lahko 
prosim, da nama kaj kuhaš? Pot bo dolga do doma, seveda se bova nekje ustavila in nekja 
pojedla, ampak rada bi jedla nekaj domačega. Pa me lahko obiskuješ večkrat, da mi pomagaš v 
kuhinji in po hiši? Še dva tedna bom morala ležati v mavcu, tako da se preveč ne bom mogla 
sam premikati. Lepo bi bilo, če bi mi malo pomagala, ko Igorja ne bo doma. 

Hvala lepa vnaprej! Pazi nase! 

Lep pozdrav, Tanja 
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3. Olvasáskészség  
 
1. Mi alapján alakítják ki a baráti csoportjaikat a gyerekek a késői gyermekkorban? (4 pont) 

- közös célok és 

- szándék 

- személyiségbeli 

- és pszichológiai kritériumok. 

2. Mikor kap a barátság jobb minőséget magában a barátság megértésében és kialakításában? 

(2 pont) 

- közép- 

- és későgyermekkor. 

3. A tizenéves korban megváltozott értékrendben, mi szorul háttérbe és mi kerül előtérbe? (5 

pont) 

- háttérbe szorulnak a szülők  

- és a család 

- előtérbe kerülnek a kortársak,  

- iskolatársak, 

- barátok, akikkel a mindennapokat megosztjuk. 

4. Milyen érték a barátság és mit kell tennünk, ha meg akarjuk őrizni? (5 pont) 

- a barátság a legbecsesebb érték, 

- ha meg akarjuk őrizni, gondozni kell, 

- nevelgetni kell, 

- új élményekkel gazdagítani 

- vagy megeshet, hogy megszakad. 

5. Mit jelent a barátság és mi a jó barátság alapja? (3 pont) 

- a barátság jelentése szoros/erős kapcsolat 

- két ember között 

- a jó barátság alapja a bizalom  

6. Lehet-e baráti kapcsolatunk olyanokkal, akiket nem is ismerünk? (2 pont) 

- igen, lehetünk baráti viszonyunk ismeretlenekkel, 

- vagy olyan emberekkel, akikkel sosem találkozunk élőben 

7. Hogyan „találkozunk” ma a barátainkkal? (1 pont) 

- a közösségi oldalakon keresztül 

8. Hogyan találkoztak a barátok régen, mire emlékszik vissza ma sok ember? (3 pont) 
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- régen levelet küldtek 

- találkoztak a játszótéren,  

- tehát több időt töltöttek együtt. 
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2. feladatsor - megoldások 

 
1. Közvetítés 

Milyen lesz Ljubljana 2022-ben? 

Lakásépítési területen, különösképpen a luxuslakásokra, Ljubljana az utóbbi időszakban igazi 
befektetési fellendülésen megy át. A szakemberek egyetértenek abban, hogy ilyen „bummnak” 
nem voltunk szemtanúi már a válság kezdete óta, tehát körülbelül tizenegy éve.  

Kiszámoltuk, hogy a következő két évben a fővárosban 2346 új lakás fog épülni, ebből csak 
megközelítőleg 700 lesz bérlakás, a negyede pedig presztízslakás lesz. Hol épül mindez és 
vajon az újépítésű lakások lenyomják-e az ingatlanárakat?  
 
Hogy megértsük, ki engedhet meg magának egy új lakást a „világ legszebb városában”, meg 
kell vizsgálnunk először a ljubljanai átlag nettóbér összegét. Annak ellenére, hogy a fővárosban 
van a legtöbb munkahely, az alkalmazottak fizetése nem itt a legmagasabb az országban. A 
legmagasabb márciusi átlag nettóbér Cerklje na Gorenjskem településen volt és elérte az 1417 
eurót, Ljubljanában pedig 125 euróval volt alacsonyabb tehát 1292 euró. 
Összehasonlításképpen: országos szinten a márciusi nettóbér 1128 euró volt. 
  
Mivel a magánbefektetők azt tervezik, hogy a következő két évben több mint 500 standard 
feletti lakást fognak építeni (ezek el fogják érni a 4500 eurótól a hihetetlen 6000 eurós 
négyzetméterárat), felmerül a kérdés, kik a luxuslakások potenciális vevői, és elbírja-e ezt a 
piac? Érdekelt még minket, hogy az új lakások ki fogják-e elégíteni a piaci keresletet és talán 
még az ingatlanárak is csökkenni fognak.  
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2. Íráskészség 
 
 
I. 

Tapolca, 12.06.2017 
Draga družina Primošič! 

Ime mi je Sára, stara sem 19 let in hodim v gimnazijo. Živim s svojo družino v enem majhnem 
mestu na Madžarskem, v Tapolci, ki se nahaja blizu največjega madžarskega jezera, blizu 
Blatnega jezera (Balaton v madžarščini). Imam veliko konjičkov, zelo rada igram odbojko. Ko 
imam čas, srečam svoje prijatelje, in skupaj gremo po nakupih ali v kino. Ko je vreme slabo, 
rada sedim v svojo sobo, berem neko dobro knjigo in poslušam glasbo.  

Moj oče dela kot inženir pri podjetju Audi v Győru. Med tednom mora veliko delati, ne more 
se vsak dan domov voziti, zato se z njim vidiva samo za vikend. On zelo rad teče, in tudi vsi 
ostali v naši družini radi tečemo, torej imamo skupni konjiček, ki ga lahko delamo skupaj. Oče 
tudi rad kolesari, to pa dela s svojimi prijatelji. Skoraj vsako soboto kolesarijo do jezera pa 
nazaj. Moja mama, Marija, je 43 let stara. Ona je, ali na žalost, je bila frizerska mojstrica. Zaradi 
ene kožne bolezni ji je bilo treba odpovedati svojemu poklicu. Zdaj dela trikrat na teden kot 
učiteljica v eni poklicni šoli, na ostalih dneh pa je doma, vodi gospodinjstvo in se ukvarja z 
nami, z otroki.Trije smo otroci v naši družini. 

Imam dva mljaša brata. Karcsi je star 15 let in hodi v isto gimnazijo kot jaz. Ta je edina 
gimnazija v našem mestu. On igra rokomet in ima trening štirikrat na teden. V prostem času se 
rad rola s svojimi prijatelji. Moj najmlajši brat je Robi. Star je 6 let. Prejšnji september je žacel 
hoditi v šolo. Želi postati znan tenisač, in za to tudi veliko dela. Že zdaj hodi vsak ponedeljek 
in četrtek na tenis.  

Tapolca ni veliko mesto. Življenje tukaj je kar dolgočasno. Imamo samo nekaj trgovin in 
gostišč. Če se želimo zabavati, ali si obleke kupiti, se vozimo v Veszprém. Tam so več 
nakupovalnih centrov.  

Kar se tiče gospodinjskega opravila, tudi moja brata, in tudi jaz, imamo svoje obveznosti. 
Dvakrat na teden dela mama popoldne. Takrat jaz grem po moja mlajša brata v šolo, jih peljem 
domov, potem pa pazim nanju. Poleg tega moram svojo sobo sama pospravljati, in vsak dan 
malo pomagati pri gospodinjstvu.  

Upam, da sem naredila dober vtis na vas. 

Z lepimi pozdravi, 

Sára Rjavec 

  

 

 

VAGY 
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II. 

Révfülöp, 12.03.2017 

Dragi Primož! 

Oprosti, da ti šele zdaj pišem. Že teden dni želim ti pisati, ampak preprosto nisem imela dovolj 
časa za to. Veš, kakšno službo pa šefa imam. Zdaj pa končno imam čas pa dovolj motivacije za 
pisanje. Samo nekaj tednov je minilo od takrat, ko sva bila skupaj na smučišču in sva smučala 
ali sva pila kuhano vino v eni planinski koči. Ali se še spomniš, ko sva se kepala zadnje 
popoldne? Kljub snežnemu viharju sem enostavo in veselo prišla domov z vlakom. Upam, da 
tudi ti si normalno prišel domov v Maribor in tvoj star Volkswagen hrošč te ni pustil na cedilu.  

V službi ni nič novega. Moj šef, o katerem sem ti že veliko pripovedovala, je še zmeraj takšen 
kot je bil prej. Nikoli se ne smehlja, samo mi strogo in naglo ukazuje. Meni je že dovolj, zdaj 
že resno razmišljam o tem, da bom podala odpoved. Odposlala sem že več prijav, in sem bila 
že na treh razgovorih za delo. Bomo videli, ali mi bo uspelo najti novo službo. 

Še nekaj tednov in bo velika noč. Kaj misliš, lahko bi skupaj preživljala počitnice, samo zdaj 
na Madžarskem? Seveda, če si volje, in rad bi potoval k meni. Aprilsko vreme mora biti krasno. 
Po vremenski napovedi ne bo deževalo. Mandljevci še bodo cveteli, pa tudi neki vinotoči že 
bodo odprti. Veš, da kadar koli lahko prenočiš pri meni, samo moraš me poklicati in lahko 
prideš. Ko boš tukaj, bova skupaj barvala pirhe, pekla potico in pripravila šunko.  

V upanju, da mi boš čim prej odgovorila, te lepo pozdravljam,  

tvoja najboljša prijateljica, Kata 
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3. Olvasáskészség  
 
1. Mi történik a dízelmotorokkal az európai piacon és hány százalék a részesedésük az utóbbi 

időszakban? (3 pont) 

- az utóbbi években 

- erősen csökken 

- az utóbbi időszakban pedig stagnál 30 százalék körül. 

2. Meddig és milyen hosszú ideig játszottak a dízelmotorok fontos szerepet az európai 

autóiparban? (2 pont) 

- Körülbelül negyed évszázadig 

- két-három évvel ezelőttig 

3. Mit gondol David Bailey közgazdász professzor a dízelmotorról és mivel indokolta 

véleményét? (5 pont) 

- úgy gondolja, hogy a dízelmotor halott 

- az európai kormányok hátat fordítottak neki,  

- az autóiparnak pedig nem sikerült 

- elég határozott üzenetet átadni arról, 

- hogy ez igazából egy eléggé tiszta meghajtó lehet 

4. Hogy állnak a kérdéshez és mit mondanak a LMC Automotive autóipari elemző cégnél, 

meddig van jövője a dízelnek? (3 pont) 

- Előrelátóbbak és azt mondják, a dízelnek van jövője addig, 

- az európai vevők úgy „falják” 

- a sportterepjárókat mint az elmúlt években. 

5. Milyen kérdések foglalkoztatják a szlovén vevőt? (1 pont) 

- ugyanolyan kérdések, mint az átlagos európai vevőt 

6. Melyik üzemanyag fogja uralni az ipart végül? (3 pont) 

- Nem fog végül csak egy üzemanyag nyerni 

- megmarad a belsőégésű motor,  

- a hibrid és az elektromos meghajtás is. 

7. Mit gondola dízelmotorról Primož Tiringar, mely járművekben fog megmaradni? (3 pont) 

- nem fognak eltűnni a piacról 

- de másodlagos/mellékes szerepet fog játszani a személyautókban 

- viszont biztosan megmaradnak a teherautókban és terepjárókban. 

8. Mi jellemző a hibrid járművekre? (5 pont) 
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- könnyebb a használatuk,  

- kitartóbbak, 

- megbízhatóbbak, 

- a költségeik alacsonyak,  

- csendesebbek, ezért jobb a vezetésélményük 
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3. feladatsor - megoldások 

 
1. Közvetítés 

(Első) munkát keres?   

Ha (első) munkahelyet keres, megfelelően fel kell készülnie. Kezdje információgyűjtéssel arról, 
milyen végzettségeket fogadnak el, pszichometriai teszttel a saját kompetenciáiról és 
emlékezzen vissza minden eddigi munkatapasztalatára. A pszichometriai teszt eredményei 
teljes képet fognak mutatni önnek a saját kompetenciáiról, amelyeket felhasználhat majd az 
önéletrajz írásakor. Akkor is, ha nem volt még „rendes” munkája, amiért fizetést kapott, 
munkatapasztalatnak számít az önéletrajt írásakor vagy a munkajelentkezés kitöltésekor az 
önkénteskedés, gyermekfelügyelet, újságkihordás és minden hasonló tapasztalat.   

Bizonyára az első munkahely keresése megterhelőnek tűnik önnek, de ne aggódjon, a 
munkakeresés mindenkinek nehéz. Csak az ismeretlen ijesztő, mivel még sosem volt 
állásinterjún és nem tudja, hogy kell elkezdeni az önéletrajz írását. Ezért vegye figyelembe az 
alábbi tanácsokat: 
 
A munkahelyre való jelentkezés előtt fontosak az előkészületek. Derítse fel a lehetőségeit: az 
első munkahelyének szórakoztatónak kéne lenni! Gondolja meg, mit csinálna szívesen és hol. 
A strand jobban hangzik mint a bevásárlóközpont? Lelkesíti a dolgozói kedvezmény, amit 
néhány árusítóhely ad? Írjon listát arról, milyen munkakörnyezetbe kapcsolódna be szívesen.  
 
Gondolkodjon a saját tapasztalatairól: Minden információra szüksége lesz a tanulmányairól – 
hova járt iskolába és mikor fejezte azt be, valamint milyen sport- és egyéb tevékenységet 
látogatott. Soroljon fel néhány iskolán kívüli tevékenységet is, amiken részt vesz vagy részt vett 
(cserkészet, futballcsapat, önkéntesség, …) Az iskolai szervezetekben betöltött vezetői 
funkciók a munkaadók számára különösen vonzóak.   
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2. Íráskészség 
 
 
I. 

Sárvár, 20.06.2017 
Spoštovani gospod Trubar! 

Še enkrat bi se rad zahvalil za vašo gostoljublje. Nikoli ne bom pozabil najinih pogovorov in 
časa, ki sem ga pri vas preživel.  

Na vas se obračam z eno prošnjo. Kakor se verjetno spomnite, pred enim tednom, od 10. do 13. 
avgusta, sem tri noči prenočeval v vašem hotelu. Samo po odhodu sem opazil, da sem svojo 
ročno uro pustil na nočni omarici v hotelski sobi. Bival sem v sobi št. 14. Gre za srebrno orkoglo 
uro z usnjenim pasom. Ona zame nima materialne vrednosti, ampak ima bolj idejno vrednost. 
To bo zame velika izguba, če je ne dobim nazaj. Tisto uro mi je pred leti podaril moja babica 
za rojstni dan. Torej mi je ona en res dragi spominek.  

Upam, da mi boste uro našli, ali mogoče ste jo že našli. Ali mi jo lahko pošljete na moj naslov? 
Seveda, bom vam plačal za poštne stroške, lahko vam nakažem vsoto v evrih, če želite. 

Lahko vam zagotovim, da z vašo storitvijo, s sobo in z vašim gostoljubljem sem bil zelo 
zadovoljen, tako da se bom k vam sigurno vračal, ko bom imel možnost za to. Zagotovo bom 
vaš hotel priporočil svojim prijateljem in znancem. 

Želim vam vse najboljše in najlepše, za vašo pomoč pa se vnaprej zahvaljujem. 

Lepo vas pozdravljam, 

Bertold Kovács   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VAGY 
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II. 

 

Monošter, 21.09.2017 

Draga Tanja! 

Ime mi je Rebeka, pišem se Kovács. Pišem ti zato, ker naša šola je ta teden dobila pisma od 
vaše šole. Prebral sem več pisem, in sem izbrala tvoje, ker mi je bilo zelo všeč. 

Najprej ti želim predstaviti svojo družino. Hodim v prvi letnik gimnazije, na oddelek, ki ima 
pouk slovenščine. Mi živimo v Monoštru v eni lepi družinski hiši z velikim dvoriščem. Med 
tvojim bivanjem tukaj boš spoznala našo gimnazijo in naše mesto. Moj oče je po poklicu 
inženir, mama pa je vzgojiteljica. Imam še enega starejšega brata, ime mu je Benedek. Je dve 
leti starejši od mene. Tud on hodi v našo gimnazijo, v tretji letnik. V naši družini, mi vsi 
govorimo slovensko, tako da ti se ni treba bati, da boš imela nesporazume. V naši hiši imamo 
eno sobo za goste, ki bo tvoja soba dokler boš tukaj.  

Mislim, da imava veliko skupnih interesov. Tudi jaz igram klavir, tudi jaz imam rada živali. 
Imamo eno mačko. Ime ji je Zera in je rjava pa črna.  

Kaj ti najraje ješ? Moja mama zelo dobro kuha, in bi te pripravljala neke dobre tipične 
madžarske jedi. Napiši mi tudi to, če imaš kakšno dodatno željo, npr. mesa ne ješ, itn.  

V naši gimnaziji bodo vam sestavili en res zanimiv program za teden. Ampak to ni pomeni, da 
medve ne bova mogli nekaj skupaj početi. Zelo bi me veselilo, če bova postali prijateljici. 

Zdaj moram svoje pismo zaključiti. Čakam tvojega odgovora! 

Lep pozdrav, 

Rebi 
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3. Olvasáskészség 
 
1. Az önellátás jelentőségének növekedésével minek a jelentősége növekszik még és mindez 

mihez fog minket hozzásegíteni? (4 pont) 

- vele növekszik a megújuló energiaforrások jelentősége 

- ez hozzá fog segíteni minket a nagyobb energetikai önállághoz, 

- ezzel pedig a környezethez való barátságosabb viszonyunkhoz 

- és az alacsonyabb költségekhez. 

2. Mit tesz lehetővé a napelemek telepítése? (4 pont) 

- hogy ingyenesen kapjunk energiát 

- a megújuló energiaforrásokból 

- nem okoz zajt 

- és minimális fenntartásiköltséggel jár. 

3. Hova helyezhetjük el a napelemmodulokat? (4 pont) 

- minden olyan épületfelületre, amit 

- a nap legnagyobb részében ér napsugárzás 

- pl.: homlokzat, melegház, garázs vagy a föld. (2) 

4. Mikor termelik a naperőművek a legtöbb elektromos energiát? (2 pont) 

- napközben 

- napos időben 

5. Mit jelentenek a PX1 és a PX3 sémák? (4 pont) 

- a PX1 azt jelenti, hogy a napelem csak eladásra termel elektromosságot (2) 

- A PX3 pedig részben saját használatra szánja a termelt elektromosságot,  

- részben pedig eladásra. 

6. Mi vonatkozik a háztartásokra, mit csinálnak az előállított energiával? (2 pont) 

- a háztartások a termelt energiát leadják a hálózatba, 

- ha pedig energiahiányuk van, akkor a hálózatból vesznek fel 

7. Mekkora összegű a vissza nem térítendő támogatás? (3 pont) 

- összege 180 euró 

- egy kilowattamper installált 

- névleges elektromos teljesítményért 

8. Hogy kell dimenzionálni a naperőművet? (2 pont) 

- fontos úgy dimenzionálni, hogy évente átlagosan annyi energiát állítson elő,  

- mint az ön éves energiafelhasználása  
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4. feladatsor - megoldások 

 
1. Közvetítés  

 
Az információtechnológia hatása a társadalomra 

Az „információs társadalom” definíciója a mi értelmezésünkben a látványos technológiai 

fejlődést hangsúlyozza. A kulcsgondolat az, hogy az információfeldolgozás, tárolás és átadás 

fejlődése, valamint a telekommunikáció és informatika integrációja az információtechnológia 

(IT) felhasználásához vezettet gyakorlatilag minden társadalmi területen. Az új technológia 

magával hozott egy új munkamódot – az úgynevezett rugalmas specializációt – és a 

tömegtermelés végét. Új tudást, új tanulási és információátadási technikákat ösztönzött. 

Átformálta a gazdasági és üzleti gyakorlatot, gyorsabb és jobb egészségügyi segítséget 

eredményezett és új víziókat hozott környezetvédelmi területen. Emellett új kényelmi- és 

szórakozási forma jött létre. 

Különböző magyarázatok léteznek arra, hogy hat az információs technológia a (civil) 

társadalomra. Most bemutatjuk a technológiai determinizmus elméletét, amely szerint, a 

technológia hatása a társadalomra egyirányú, és a társadalmi konstruktivizmust, ami feltétezi, 

hogy a társadalom az, amely alakítja a technológiát. Két olyan nézőpontról van szó, amelyek 

radikálisan eltérnek, ám mindkettő ad bizonyos válaszokat a kérdésekre, hogy a társadalom 

mint alany vagy mint tárgy vesz részt a technológiai előrehaladásban vagy a modernizációs 

folyamatban. 
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2. Íráskészség  
 
I. 

Eger, 12.12.2015 

Dragi Primož! 

Vem, da prideš k meni naslednji teden, in misliš, da to ni tako nujno, ampak želim ti povedati, 
kaj se je zgodilo. 

Imamo en nov nakupovalni center v središču mesta, ki so ga včeraj odprli. To sploh ni daleč od 
mojega stanovanja. Včeraj so imeli praznično otvoritev z različnimi prireditvami, in seveda, s 
popusti. Imeli so en velik oder pred vhodom centra in so cel dan imeli programe. Meni je bila 
najbolj všeč modna revija, na kateri so bile predstavljene vse znamke, ki imajo trgovine v 
centru. Vsaka trgovina je imela možnost, da predstavi svojo novo kolekcijo. To je bilo res 
odlično in zanimivo. Modeli niso samo hodili gor in dol na modni pisti, ampak so tudi plesali 
in so delali trike. Res, zelo zelo mi je bilo všeč. 

V nakupovalnem centru, poleg trgovin z oblačili so še supermarket, trgovina z 
elektromaterialom, trgovina s čevlji, turistična agencija in marsikaj, kar želiš. Že zelo dolgo 
smo čakali nekaj takšnega v našem mestu. Prepričan sem, da bom od zdaj zmeraj tam 
nakupoval, ker tudi v supermarketu, ki je tam, lahko dobiš vse, kar potrebuješ. Vendar, ob 
vikendih bom šel v majhno trgovino v moji ulici, ker ne maram nakupovalnih centrov, ko so 
polni ljudi. 

Trgovski centri so zelo dobri, kar se tiče nakupovanja, ampak lahko so tudi nevarni, ker veliko 
ljudi hodi tja samo pohajkovat kot glavna prostočasna dejavnost. Konkurenca med trgovinami 
je težka, cene lahko padajo, toda, če so trgovine tako privlačne kot v takem centru, ljudje lahko 
potrošijo več denarja, kot bi morali. 

Vseeno, bom te peljala tja, ko boš tukaj. Komaj čakam že tvoj prihod. Vidiva se naslednji 
ponedeljek. Pazi nase! 

Lep pozdrav, 

tvoja prijateljica Amanda  

 

 

 

 

 

 

 

 

VAGY 
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II. 

Békéscsaba, 10.10.2019 

Draga Monika! 

Zelo sem bila žalostna, da nisi mogla priti na srečanje nekdanjih dijakov zadnji vikend. Zelo 
dobro smo se počutili, zato sem se odločil, da ti napišem, kako je bilo. 

Vikend smo preživeli v eni majhni gostilni v Bakonyu. Mesto in prenočišče sta bili res zelo 
dobri, vsi smo bili zelo zadovoljni. Gostilna je bila majhna, ampak je imela eno veliko jedilnico, 
v kateri smo se srečali soboto zvečer. Jedilnica je bila skoraj polna, saj samo štirje ste manjkali. 
Nas je bilo osemnajst na večerji. Gregor, Viktor in Marija niso mogli priti, saj že dolgo živijo 
v tujini. 

Tudi sobe, v katerih smo prenočili, so mi bile zelo všeč. Sobe niso bile velike, ampak vsaka 
soba je imela kopalnico, pa majhen prostor v kotu za kuhanje. Pogled iz sob pa … Bog moj! 
Pogled za sobe je bil neverjeten. Ne samo neverjeten, prekrasen. Zdaj, junija, tudi narava je 
čudovita v Bakonyu. Res mi je žal, da nisi mogla priti in sama videti. Menim, da je bila to dobra 
ideja, da smo prišli sem. 

Zelo sem bil presenečen, ko sem zvedel, da je Jakob, ki je bil nekoč zelo skromen in niti besede 
nismo slišali od njega, zdaj dela kot menedžer in strokovnjak marketinga pri neki banki. Veliko 
se je spremenil. Nisem mogel verjeti. Zdaj živi v glavnem mestu, v neki veliki hiši, in izgleda, 
da je res zelo srečen. Mogoče boš ga srečala, če boš lahko prišla naslednjič. Po naših načrtih, 
naslednje srečanje nekdanjih dijakov bomo imeli tukaj, v isti dostilni čez pet let. Tjaša je 
odgovorna za organizacijo. Ona ima tvoj elektronski naslov. Prepričan sem, da ti bo pravočasno 
napisala vse o srečanju.  

Upam, da si že boljše in ti uspe premagati gripo. Pazi nase! 

Z lepimi pozdravi, 

Jan  
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3. Olvasáskészség 
 
1. Milyen választ kapott a szerző a kerékpárossisakot gyártó cégektől? (4 pont) 

- két cég válaszolt, hogy 

- ez jó ötlet 

- három pedig azt válaszolta, hogy nincs szükség ilyen sisakokra, mert 

- a biciklizés nyári sport 

2. Hogy találják fel magukat a biciklisek télen télisisak hiányában? (2 pont) 

- símaszkot  

- néhányan pedig fejfedőt, amit a sisakhoz van rögzítve. 

3. Milyen kerékpárt használnak a hegyi kerékpárosok és miért? (5 pont) 

- a hegyi kerékpárosok évszaktól függetlenül 

- ugyanazt a kerékpárt használják, 

- nekik semmi sincs máshogy 

- mert mindig ugyanolyan talajon kerékpároznak, 

- hiszen az csak úgy változik, hogy a természet változik 

4. Miért szükséges a közúti kerékpárosoknak a „téli” kerékpárokat alaposan megtisztítani 

minden téli út után? (5 pont) 

- az utakat télen szórják  

- homokkal  

- és sóval  

- és ez károsítja a biciklit,  

- mindegy, hogy szén, alumínium vagy acél 

5. Mi mindennek kell lenni a „téli” biciklin? (3 pont) 

- kell lennie első és hátsó sárhányónak,  

- első és hátsó lámpának 

- erősebb és szélesebb gumikat 

6. Miért fontos télen az első és a hátsó lámpa is a biciklin? (2 pont) 

- a napok rövidek 

- a látóviszony rosszabb 

- a sofőrök nem számítanak kerékpárosokra 

7. Kik kerékpároznak 0°C körül is? (1 pont) 

- a rekreációs biciklisták 

8. Milyen sisakot vegyünk, ha már téli sisak (még) nincs a piacon? (3 pont) 
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- olyat, ami zártabb, 

- kevés legrés van rajt, azokat is takarjuk le 

- ilyenek a városi sisakok 
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5. feladatsor - megoldások 

 
1. Közvetítés 

Hogy váljunk jó baráttá? 

»Csak az igazbarátok figyelmeztetnek, hogy koszos az arcod,« tartja egy szicíliai mondás. 
Vannak olyan személyek, akikben megbízunk és szeretjük, ha mellettünk vannak. Az alábbi 
tanácsok segítségével gondoskodjon arról, hogy olyan barát legyen, aki nem csak nyomot hagy, 
de a nehéz pillanatokban is megmarad.  

Legyen jó hallgatóság. Ne zavarja a beszélőpartnerét magyarázás közben, és nézzen a szemébe. 
Ha a barátjának tanácsra van szüksége, adjon neki tanácsot, ha ölelésre van szüksége, ölelje 
meg és álljon mellette a nehéz pillanatokban.  

Legyen nyílt önmagáról. Ha a barátja megoszt Önnel titkokat, Ön is osszon meg titkokat vele. 
A személyes dolgokat tartsa meg magának. Senki nem akar barátnak egy »falusi 
pletykafészket«. 

Legyen őszinte. Ha hallja, hogy valaki kibeszéli a barátját, álljon ki érte. Legyen rájuk büszke, 
és ha jó barátokat választott, ők is ki fognak állni magáért, mikor arra szükség lesz. 
Támogassa barátját és tudassa vele, hogy nem ő az, akit mindenért hibáztatni kell. 
Különösképpen a nehéz pillanatokban, mikor úgy érezzük, hogy mindent rosszul csináltunk. 
És, persze, adjon neki tanácsot, ha szükséges. 

Ha valamivel nem ért egyet, illetve más a véleménye, mint a barátjának, legyen magabiztos, de 
nem legyen agresszív. Kérdezze az érveiről és fejezze ki sajátjait. Ezt tegye tisztelettel, hiszen 
a személyt nem akarja megbántani. Lehet, hogy kettejük közös megoldása valahol a félúton 
van. 

Mutassa be barátját a saját társaságának. Dícsérje tehetségét és gondoskodjon arról, hogy 
kellemesen fogja érezni magát. Érezni fogja, hogy tényleg sokat ér Önnek, emellett pedig több 
időt fog vele együtt tölteni.  
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2. Íráskészség 
 
I. 

Révfülöp, 21.06.2020 

Draga Tjaša! 

Rada bi se zahvalila za tvoje zadnje pismo, zelo sem se veselila tvojega voščila in tvojega darila. 
Me veseli, da si tudi ti v redu. 

Malo o moji rojstnodnevni zabavi: ker je moj rojstni dan letos padel na soboto, smo mi straši 
dovolili organizirati zabavo. Povabila sem veliko prijateljev in sošolcev. Hotela sem povabiti 
približno 20 oseb, ampak so moji starši rekli, da je naše stanovanje premajhno za toliko ljudi. 
Zato sem na koncu povabila 12 oseb, ki so vsi prišli. Vsi so prišli okrog 16.00 ure. Takrat so mi 
voščili, želeli so dobre ocene v šoli, uspeh v rokometu, zdravje (veš, da v zadnjih časih imam 
težave z kolenom), in da se naj uresničijo vse moje želje. Dobila sem veliko daril, kor npr. 
zgoščenke, kozarce s smešnimi sličicami, pa tudi cvetlive in knjige. Predstavljaj si, da so mi 
moji prijatelji napisali in peli eno pesmico. Po obdarovanju je moja mama prinesla torto, ki pa 
je bila moja najljubša torta, torej čokoladna torta s sedemnajstimi svečami. Seveda sem morala 
upihniti sveče pa si še nekaj želiti zraven. Vsi so ploskali, ko sem jih upihnila in so bili zelo 
radovedni, hoteli so vedeti, kaj sem si želela. Nisem jim povedala, pa mislim, da ti natančno 
veš, kaj je bila moja želja, kajne? Ko smo pojedli torto, smo pili otroško šampanjec. Pa smo 
imeli eno mizo, ki je bila polna hrane in pijače, npr. solate, sendviče, sok. Oče je pekel tudi 
pico. Ko smo bili že siti, smo se malo pogovarjali in poslušali glasbo, pa smo malo plesali. Eden 
moj sošolec je prinesel s seboj svojo kitaro. Zabavali smo se celo do polnoči.  

Bila sem zelo srečna, toda zelo utrujena, ko sem šel spat. Zjutraj pa sem morala zgodaj vstati, 
da lahko pospravljam svojo sobo, ker smo v nedeljo odplejali na skrivnostno družinsko 
potovanje v Budimpešto. To sem dobila za darilo od staršev.  

To je bil en res lep vikend, in smo imeli eno res super zabavo. Mi je res žal, da ti nisi mogla 
priti. Zelo rada bi se srečala s tabo! Če si volje, v počitnicah lahko preživljaš nekaj dni pri nas 
pri Balatonu. Vabim te, ker imamo orgomno stvari, ki jih moramo drug drugemu pripovedovati.  

Čakam tvojega odgovora! 

Tvoja prijateljica, Rebeka 

 

 

 

 

 

 

 

VAGY 
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II. 

Sombotel, 01.01.2017 

Dragi Tomaž! 

Najprej ti želim srečno novo leto, saj nisva govorila že od božiča. Vem, da te bo presenetilo, 
kar pišem, toda, veš, zdaj je tako obdobje, ko je dobro, če si izbereš nove konjičke, poskusiš 
nove dejavnosti. Siguno, da se spomniš, da zelo rad imam kolesa in kolesarjenje. Zato sem se 
odločil, da se pridružim lokalnemu kolesarskemu klubu. Na facebooku sem videl kratek 
posnetek, v katerem je bil klub predstavljen. Pogledal sem posnetek do konca, potem pa sem 
poiskal in sem si ogledal tudi njihovo spletno stran. Takoj sem vedel, da se želim pridružiti 
njim, zato sem jim napisal elektronsko pismo, v katerem sem spraševal o podrobnostih in 
pogojih pridružitve. Čez nekaj dni so mi odgovorili, dobil sem vse potrebne informacije o 
pridružitvi. Napisal sem prošnjo za pridružitev, ki so jo takoj sprejeli. Potem sem vplačal 
članarino in zdaj že lahko rečem, da sem član lokalnega kolesarskega kluba. Predstavljaj si, da 
imamo trening trikrat na teden z enim zelo izkušnim inštruktorjem gorskega kolesarjenja. 
Ogromno novega sem se že naučil od njega o tehniki in kolesu. Na treningih sem spoznal druge 
člane kluba. Vsi so zelo uslužni in smešni. Prejšnji teden smo imeli gosta presenečenja, 
madžarskega prvaka gorskega kolesarjenja, ki je ta dan treniral z nami.  

Zdaj, da že samozavestno lahko uporabljam vsega novega, kar sem se naučil, prijavil sem se na 
tekmovanje, ki bo meseca maja. Moral bom kolesariti 70 kilometrov na gričevnatem in 
kamnitem terenu, zato zdaj veliko treniram ter vadim. Ne vem, kaj lahko pričakujem od 
tekmovanja, toda moji prijatelji v klubu so mi pripovedovali zanimive zgodbe iz prejšnjih letih, 
torej vem, da se moram res dobro pipravljati. Veliko je odvisno, seveda, tudi od vremena. Če 
bo deževalo, bomo imeli težave, ker bomo morali kolesariti v blatu.  

Vem, da včasih tudi ti kolesariš. Verjemi mi, to je bolj zabavno, če greš z drugimi. Ali ti imaš 
kakšno možnost v okolici tvojega mesta, da se pridruži kakšnemu kolesarskemu klubu? 

Upam, da si v redu. Napiši mi prosim, kako je kaj s tabo. 

Čakam tvojega odgovora. 

tvoj prijatelj, Jan  
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3. Olvasáskészség 
 

1. Milyen ország Japán? (4 pont) 

- Mindenekelőtt színes 

- sokoldalú/sokszínű/változatos, 

- gazdag/tartalmas 

- és nagyon különleges ország. 

2. Mije van Japánnak, ami miatt olyan vonzó a turistáknak? (2 pont) 

- az a valami, 

- amit nem a legegyszerűbb szavakkal leírni. 

3. Mi az az „onsen”? (5 pont) 

- olyan közösségi fürdő/fürdőhely 

- ahol nők és férfiak külön 

- fürdőruha nélkül  

- pihennek 

- forró forrásvízben. 

4. Mi az a hagyományos „ryokan”? (5 pont) 

- a legdrágább és 

- legértékesebb  

- hotelek Japánban, 

- ahol minden megegyezik a 

- hagyományos vendégszerettel.  

5. Mi mindent kínál nekünk a japán éjszaka? (4 pont) 

- a kínálat végtelen 

- lehet karaoke,  

- vásárlás,  

- trendi éttermek 

6. Mi jellemző a japán expressz vonatokra, a „shinkansenekre”? (3 pont) 

- gyorsak (több mint 300 km/h) 

- kényelmesek és gyakran járnak 

- másodpercre pontosak. 

7. Milyen a közbiztonság Japánban? (2 pont) 

- a világ egyik legbiztonságosabb országa 

- éjszaka is biztonságos kint sétálni  
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6. feladatsor – megoldások  

 
1. Közvetítés 

 
A mobiltelefonos fizetés egyre népszerűbbé válik 

A fizetés biztonsága és egyszerűsége segített fellendíteni az érintésmentes fizetőeszközök 
piacának növekedését. A technológia életünk minden területére belép, így a bankolásba is, ahol 
a fogyasztók egyre inkább felkészültek az új fizetési technológiákra, mint a mobilbankok és a 
mobilpénztárcák. Az, hogy milyen jól követik az újításokat, többek közt a felhasználói 
tapasztalataiktól is függ. A mobiltelefonos fizetés a következő öt évben a legnépszerűbb fizetési 
móddá válhat, a leggyorsabb fizetési mód pedig a pénztáraknál az érintésmentes fizetés.  

Ezt mutatta meg egy utóbbi kutatás, amelyben a Mastercard a 18 és 55 év közötti szlovének 
fizetési szokásait kutatta. Az érintésmentes fizetési módot használók (54 százalék) úgy hiszik, 
hogy ez gyorsabb (55 százalék) mint a többi fizetési forma, egyszerű (48 százalék) és könnyen 
kezelhető (47 százalék). A szlovének kétharmada mér több mint 10 éve használ bankkártyát, 
90 százalékuk pedig az utóbbi öt évben. A szlovének 89 százalékának van legalább három 
bankkártyája, körülbelül a felének pedig kettő (40 százalék). A szlovének megközelítőleg 
negyede minden nap használja a bankkártyáját (18 százalék), a felhasználók kétnegyede azzal 
fizet a vásárlások több mint felénél (66 százalék). A szlovének 12 százaléka hetente legalább 
egyszer kártyás fizetéssel vásárol valamit az interneten. 
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2. Íráskészség  
 
I. 

Makó, 23.07.2020 

Dragi Boštjan! 

Včeraj sem dobil tvoje pismo in sem se odločil, da ti takoj odgovarjam, predvsem zato, ker bi 
imel prošnjo zate.  

Čez teden dni grem na dopust v Grčijo in moj prijatelj, ki sem ga prosil, da se preseli v mojo 
hišo dokler mene ne bo, ne more priti, ker je imel nesrečo. Upam, da mi lahko pomagaš. Vem, 
da zelo rad imaš Madžarsko, pa letos ne moreš iti na letovanje. Kaj pa, če bi prišel sem in bi 
preživel nekaj tednov v moji hiši? Mesec dni bom v Grčiji, in bi mi veliko pomagal s tem, če 
bi mogel priti za najmanj nekaj dni ali za teden in bi pazil na hišo.  

Prepričan sem, da se spomniš, da so tukaj poletja vroča, pa imamo eno jezero blizu našega 
mesta, torej moja hiša je idealna za dopust. Lahko spoznaš tudi moje sosede, družino, ki živi v 
hiši, ki je zraven moje. Oni so zelo prijazni, pa govorijo veče jezikov, npr. angleško, pa tudi 
malo slovensko. Nedavno so zgradili bazen v svojem dvorišču, v katerem bi sigurno lahko 
plaval dokler si tukaj.  

Julij je mesec poln prireditev v našem mestu, ki se jih lahko udeležiš. Lahko uživaš v različnih 
koncertih, pa so obnovili naš mestni muzej, ki ga moraš obiskati. Tudi v bližini so različne 
znamenitosti, ki jih lahko obiščeš.  

Če lahko prideš, nekaj bi te rad prosil. Samo toliko, da imam enega psa. Žal, ne smem ga peljati 
s sabo na potovanje, zato bi ga pustil doma s tabo, in ga bo treba hraniti. Poleg tega pa imam 
neke rastline na vrtu, ki jih bo treba zalivati. Samo toliko. Zelo bi bil hvaležen, če bi lahko 
prišel, ker takrat tudi Artur, moj pes, bi imel društvo.  

Še enkrat, upam, da lahko prideš. Prosim te, da mi čim prej napiši odgovor. 

lep pozdrav, Iván  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VAGY 
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II. 

Győr, 02.12.2017 

Dragi Tadej! 

Zelo sem se veselil tvojega pisma. Zelo mi je bilo všeč, kako si opisal adventi čas v Sloveniji. 
S pismom si mi dal idejo, da tudi jaz bi moral ti malo predstaviti, kako se mi pripravljamo na 
praznike.  

Zame je božič najlepši praznik in najboljše obdobje leta. V tem času se veselim, ker se 
približujejo zimske počitnice, pa sem dobre volje, ker lahko preživljam lepe trenutke skupaj z 
družino ali s prijatelji v toploti sobe. 

Vsako leto pripravljamo adventni venec in vsako nedeljo prižgemo svečo na njem. V našem 
mestu vsako leto imamo adventni sejem, na katerem lahko kupujemo okrase za božično drevo, 
pa različne rokodelske izdelke. Seveda na sejmu si lahko kupuješ tudi dobrote kot pečen 
kostanj, pražene mandlje, in kuhano vino. Posebej zvečer se je lepo sprehajati po mestu. Stavbe 
in ulice so okrasene z božičnimi lučkami in se povsod blešči.  

Trgovine in trgovski centri pa so seveda polni, povsod je množica. Zato hodim vedno prej po 
božičnih nakupih, in kupujem tudi darila prej. Na tak način lahko preprečem stres v zadnjih 
dneh pred božičem.  

Na Madžarskem je navada, da na sveto noč za večerjo jejo ribo. Riba s krompirjevo solato ali 
ribja juha sta najbolj tipični hrani. V naši družini je navada, da imamo tudi koline še pred 
prazniki, da lahko imamo svežo meso na praznični mizi. Zmeraj imamo tudi sarmo. Za sladico 
nam naša babica vsako leto peče božični kolač z orehi ali makom.  

Božične praznike preživljamo skupaj z družino. 24. decembra popoldne oče prinese smreko, mi 
pa ga z bratom okrasiva. Potem podarimo drug drugemu božična darila. Po obdaritvi pa imamo 
večerjo.  

Toliko ti lahko pišem zdaj, toda želim ti in tvoji družini lepe božične praznike. 

z lepimi pozdravi, Andrej  
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3. Olvasáskészség 
 

1. Mit hangsúlyoz az idei világnap szlogenje? (5 pont) 

- minden személy és 

- helyi közösség  

- a tengerszennyezés megelőzésébe 

- és védelmébe való  

- aktív bevonásának jelentőségét 

2. Mióta tartjuk az óceánok világnapját és mely szervezet szervezésében? (2 pont) 

- 2008 óta 

- az Egyesült Nemzetek Szervezete szervezésében 

3. Milyen a kapcsolatuk a szlovéneknek a tengerrel? (4 pont) 

- történelmileg kapcsolódnak a tengerhez, 

- a tenger egy ablak nekik a világra, 

- ami az Adriai-tengeren keresztül 

- összeköti őket az egész világgal. 

4. Bizonyos értékelések szerint a műanyag hány százalékát teszi ki a világ tengereiben és 

tengerpartjain található összes szemétnek? (2 pont) 

- 60% és 

- 90% között. 

5. Hogy veszélyezteti a műanyag a tengeri állatokat? (4 pont) 

- a nagyobb darabokba  

- beleakadnak 

- a kisebbeket  

- összekeverik az étellel 

6. Mi történik a tengeri állatokkal, ha megeszik a műanyagot? (3 pont) 

- gyakran nem tudják többet megemészteni  

- a rendes ételt,  

- ezért elpusztulnak 

7. Hány országból hány iskola, akvárium és egyéb szervezet vett részt a rendezvényeken 

tavaly? (2 pont) 

- 1500 

- 140 országból 
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8. Mire figyelmeztet a Természetvédelmi Világalap közleményében, amiben a földközi-

tengeri országokat elemezi, miért nem hatékony, miért drága és szennyező a 

műanyagrendszer? (3 pont) 

- a gyártóktól 

- a hivatalos szervekig és a fogyasztókig  

- minden szinten ismétlődnek a hibák 
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7. feladatsor - megoldások 

 
1. Közvetítés 
 

 

A macskák kommunikációs módjai az emberekkel  

A macskák nem csak a nyávogást használják kommunikációra. Gyakran követik önöket minden 
lépésüknél, éjjel felébresztik önöket és próbálnak valamit közölni. De mit? 
A macskák csodálatos társak, de csak akkor, amikor félreteszik a hatalmas egojuk kis részét és 
megengedik önnek, hogy kicsit közelebb üljön hozzájuk. Próbált már önnek valaha a macskája 
valamit elmagyarázni, de az állat kommunikációját sehogy sem tudta megfejteni? Tűnt már úgy 
önnek, mintha a felettese kiabálna önre, és ahogy mennek a percek, csak egyre inkább zúg a 
feje?  

A legközvetlenebb macska kommunikáció a nyávogás. Bár egymásközt is bizonyos hangokkal 
kommunikálnak, a macskák az emberrel való kommunikációra kifejlesztettek egy különleges 
nyávogást. Minél hosszabb ideig hallgatja a macskáját, annál gyorsabban fog rájönni, hogy 
mikor közli, hogy éhes, hogy simogatást kér, vagy figyelmezteti önt, hogy hagyja békén, 
különben belemélyeszti a karmait az ön kezébe. A macskák a gazdájukkal leggyakrabban a 
konyhában kezdenek kommunikálni. Mivel okosak és ezzel együtt ki tudják használni a helyes 
szituációt. A konyhában sokkal többet fognak beszélni önhöz, mint a többi helyiségben. 
Feltehetően azt közölnék önnel, hogy ideje megetetni őket. Talán azt, hogy siessenek a főzéssel, 
hiszen az ő táljuk már teljesen üres. 

A kutyákkal ellentétben a macskák nem fognak minden megtenni azért, hogy elégedetté tegyék 
a gazdájukat, ezért találnak módot arra, hogy világosan elmondják, mit tehet a gazda értük. Pont 
ezért nem nehéz a macskát megérteni. Ha még mindig nem érti, mit akar a macskája mondani 
önnek, csak kérdezze meg. Fogja az ételt és kérdezze meg, hogy éhes-e. 

A macskák egyik kellemetlen szokása, hogy néha felébresztik önt éjjel. Ezt azért teszik, mert 
szeretnének önnel beszélgetni, hogy kicsit simogassák őket és velük legyenek. Mivel a macskák 
éjszakai lények, eltart egy ideig, még megszokják az ön ritmusát.  
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2. Íráskészség  
 
I. 

Érd, 16.11.2020 

Draga Karina! 

Se opravičujem, da ti dolgo nisem odgovorila. Zdaj ti razložim, zakaj sem imela tako dolgo 
pavzo. Na začetku poletja so me odpustili od podjetja, pri katerem sem delala več kot dvajset 
let. Dobila sem šok. Veš, po poklicu sem ekonomistka. Po končanju fakultete sem začela delati 
v pisarni in od takrat delam tam. Res je, da v zadnjih desetih letih samo s skrajšanim delovnim 
časom zaradi otrok. Pa ravno ta dan, ko so me odpustili, sem imela štirideseti rojstni dan. Ni 
bilo lepo darilo.  

Od tedaj sem se prijavila že na mnogo delonih mest, bila sem že na veliko razgovorih za delovno 
mesto. Na začetku sploh brez uspeha. Najti službo v pisarni s skrajšanim delovnim časom je 
skoraj nemogoče na Madžarskem.  

Oktobra sem imela srečo. Našel sem še en oglas za delovno mesto, ki niti ni tako daleč od 
našega bloka. Prijavila sem se nanjo. Čeprav ta služba je malo drugačna od teh, kar sem imela 
prej. Zato mi je šef predlagal, naj grem tri dni samo pogledat, kako delajo, mogoče že lahko kaj 
pomagam. Tiste tri dneve sem zelo užival, vse je dobro šlo. Skupaj sem delala s šefico, ki je 
vodja oddelka, na katerem sem zaposlena. Ona je bila zelo prijazna in je bila zadovoljna z mano. 
Čeprav v prvih dneh sem imela občutek, da je nekaj čudno z delom in s sodelavci, kljub temu 
sem podpisala pogodbo. Če tega občutka ne bi imela, takrat bi jo podpisala že na prvem dnevu. 
Ampak zaradi občutka sem malo čakala. Zdaj pa že drugi teden delam tam.  

Podjetje je slabo opremljena, veliko osnovnih stvari manjka. Mi vsi ogromno delamo, niti takrat 
ne bi imeli dovolj časa če bi imeli 50 ur delovnega časa. Imamo veliko projektev, ki potekajo 
istočasno in je zelo težko kakovostno nadzorovati vsega. Že prvi teden sem zelo slabo spala, 
imela sem glavobol in sem nenehno razmišljala o tem, ali mi je uspelo narediti vse, kar je bilo 
načrtovano. Zaradi stresa imam že zdravstvene težave. Pa upam, da to obdobje hitro mine in 
tudi moje zdravje bo spet v redu. 

Toliko lahko pišem zdaj. 

lepo te pozdravljam,  

tvoja prijateljica, Anikó 
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VAGY 

 

II. 

Kecskemét, 10.11.2020 

Draga Amanda! 

Se opravičujem, da že davno nisem ti pisala, ampak veš, da imam eno res težko obdobje v 
življenju. Ko sva se zadnjič srečali sem ti pripovedovala, da imam težave v službi. Več nisem 
se mogel držati, zato sem dala odpoved. Na srečo sem hitro našla novo službo. Trenutno ne 
delam, v novi službi bom začela v ponedeljek.  

Žal, stres, pa težave v službi so name zelo vpliali. Že dolgo časa slabo spim. Zelo težko zaspim, 
ko pa mi končno uspe, sigurno, da se zbudim večkrat vsako noč. Zato, ponavadi zjutraj sem še 
bolj utrujena kot pa zvečer.  

Poskusila sem že različne vitamine in zdravila, ampak nič ni pomagalo. Pil sem toplo melko in 
sem dal sivko zraven svojega vzglavnika, pa nič. Izgleda, da nič ne deluje. Če pa to ne bi bilo 
dovolj, včeraj ponoči sem imela moro, da sem morala imeti prezentacijo za sodelavce in šefa, 
pa nič nisem pripravila, in so kričali name.  

Res nočem uporabljati uspavalnega sredstva. Veš, da sem na sploh proti vsakemu zdravilu, 
ampak zdaj več nimam boljše ideje. Kaj bi ti delala, če bi bila v podobni situaciji? Če se ne 
motim, ti dobro poznaš zdravilne rastline in alternativno medicino. Lahko mi kaj priporočiš oz. 
predlagaš? 

Čakam tvojega odgovora, pa upam, da je vse v redu s tabo!  

Lep pozdrav, Tanja  
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3. Olvasáskészség 
 

1. Hogy zajlik általában a kertrendezés és mi fontos a folyamatban? (3 pont) 

- általában több lépésben zajlik 

- fontos a gondos tervezés és 

- a tájépítész tanácsa 

2. A kert illetve a kert részeinek tervezésénél mit kell elemezni? Mit határoz meg a megfigyelt 

dolog? (4 pont) 

- elemezni kell a napsugárzást/napsugárzás mennyiségét, 

- mert az meghatározza, hol a legnaposabb rész, 

- hol van árnyék délelőtt  

- és hol délután 

3. Milyen tényezőktől függ, hogy a megrendelő kérése megvalósítható-e? (3 pont) 

- éghajlat 

- a talaj jellemzői 

- környező tájak 

4. Mit csinál a tájépítész az első látogatáskor? (4 pont) 

- a hely jellemzőinek alapvető elemzését végzi (2 pont) 

- és vesz anyagmintát  

- és elküldi vizsgálatra 

5. Mikor kezdődik a kert alakításának kreatív része? (4 pont) 

- mikor a megrendelőnek rendelkezésére állnak 

- a parcella 

- megfelelő  

- grafikus adatai 

6. Mi történik az kert kialakításának kreatív fázisában? (3 pont) 

- ebben a fázisban kirajzolódnak a 

- konceptuális döntések 

- „meghatározódnak” kialakulnak a tartalmak, 

- és kialakul a terv/alaprajz 

7. Milyen esetben nem kell építési engedélyt kérni, és mi alapján kell kivitelezni a projektet 

akkor? (4 pont) 

- ha bizonyos elemek nincsenek bent 
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- a törvény által engedett mértékben  

- amit az objektumok elhelyezéséről szóló rendelet határoz meg 

- ebben az esetben a helyi önkormányzat által meghatározott helyi információk alapján 

kell kivitelezni  
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Felhasznált források 

Borítón található képek, további képek: 

- https://image.freepik.com/free-vector/dart-target-with-arrow_51486-499.jpg  
- https://www.goodlifestyle.si/wp-content/uploads/slovenia_flag_01-759x400.jpg  
- https://communalnews.com/wp-content/uploads/2020/04/EU-flag.jpg  
- https://lh3.googleusercontent.com/proxy/tXlHsTOJp7vzKfSA3_bz3LRH4R_JWGS1

wqm2wLqNynGOchl56Ueyoctixg48m7OnptCGRL_P3pZAOZUHNOQk4BagJ09Zu9
n1Jk8 

- https://lh3.googleusercontent.com/proxy/eZOsmRCKdZhSOANHqWJe-BDmEtNY 
1fV8MGZNzOklKX7uXKpVx7zaJLIDPtn2MfHdbjA1SU180bPXTjCGiIxWqkKPpV
wQM3Gmo_NyO28RmYJhM6q0 

- https://encrypted-tbn0.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcRM8x8ebDIxFEAHfRG 
nK1lE6PpVoZj0-ElNgw&usqp=CAU 

- https://www.kindpng.com/picc/m/352-3527590_light-bulb-clipart-intelligent-
lightbulb-teacher-clipart-hd.png  

Felhasznált források 

- https://www.onyc.hu/ 
- https://www.onyc.hu/uploads/dokumentumtar/file_exercise/47/szloven_b2.pdf  
- https://www.onyc.hu/uploads/dokumentumtar/file_solution/47/szloven_b2_m.pdf  
- Hegyi B., Hornung Zs. (2018) Nagy Origó nyelvvizsgakönyv. Német középfok. 

Harmadik kiadás. Székesfehérvár. Lexika Kiadó. 
- Horváth M., Zsigmond I. (2018) Nagy Origó nyelvvizsgakönyv. Angol középfok. 

Harmadik kiadás. Székesfehérvár. Lexika Kiadó. 
 
Tudnivalók, tanácsok 

- https://www.onyc.hu/ 
- https://www.youtube.com/channel/UCyJZaBEZcKc_zIkcHwSCRRw 
- https://www.youtube.com/watch?v=_l3kLmxagH0 
- https://www.youtube.com/watch?v=AwH-baP4esA 
- Hegyi B., Hornung Zs. (2018) Nagy Origó nyelvvizsgakönyv. Német középfok. 

Harmadik kiadás. Székesfehérvár. Lexika Kiadó. 
- Horváth M., Zsigmond I. (2018) Nagy Origó nyelvvizsgakönyv. Angol középfok. 

Harmadik kiadás. Székesfehérvár. Lexika Kiadó. 
 
1. feladatsor és 1. feladatsor – megoldások  

- Žolnir, N. (2012) Sestavljene družine. Življenje z novim partnerjem in njegovimi otroki 
je izziv in prednost. https://www.delo.si/druzba/panorama/sestavljene-druzine.html 
(utoljára letöltve: 2020. 07. 29.) alapján. 

- Hegyi B., Hornung Zs. (2018) Nagy Origó nyelvvizsgakönyv. Német középfok. 
Harmadik kiadás. Székesfehérvár. Lexika Kiadó. 
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- Horváth M., Zsigmond I. (2018) Nagy Origó nyelvvizsgakönyv. Angol középfok. 
Harmadik kiadás. Székesfehérvár. Lexika Kiadó. 

- Fideršek, B., Hajsinger, N., Hrastnik Fink, I. (2011) Prijateljstvo kot vrednota danes in 
nekoč. Raziskovalna naloga. https://www.knjiznica-celje.si/raziskovalne/420110 
4186.pdf (utoljára letöltve: 2020.07.29.) alapján. 

 
2. feladatsor és 2. feladatsor – megoldások 

- Pušnik, M. (2019) Kakšna bo Ljubljana leta 2022? https://svetkapitala.delo.si/ 
finance/kaksna-bo-ljubljana-leta-2022/ (utoljára letöltve: 2020.11.08.) alapján. 

- Hegyi B., Hornung Zs. (2018) Nagy Origó nyelvvizsgakönyv. Német középfok. 
Harmadik kiadás. Székesfehérvár. Lexika Kiadó. 

- Terzič, M. (2020) Prihodnost avtomobilov z dizelskimi motorji: Čez noč zagotovo ne 
bodo izginili. https://www.dnevnik.si/1042937620 (utoljára letöltve 2020. 11. 08.) 
alapján. 

 

3. feldatsor és 3. feladatsor – megoldások 
- N.A. Iščete svojo (prvo) službo? https://www.mojedelo.com/karierni-nasveti/ 

iscete-svojo-prvo-sluzbo-preverite-nasvete-kako-biti-uspesni-3999 (utoljára letöltve: 
2020.11.27.) alapján. 

- Hegyi B., Hornung Zs. (2018) Nagy Origó nyelvvizsgakönyv. Német középfok. 
Harmadik kiadás. Székesfehérvár. Lexika Kiadó. 

- N.A. Sončna elektrarna je korak k samooskrbi https://www.delo.si/novice/okolje 
/soncna-elektrarna-je-korak-k-samooskrbi/  (utoljára letöltve: 2020.11.28.) alapján. 

 

4. feladatsor és 4. feladatsor – megoldások  
- Babnik, B. (2012) Vpliv informacijske tehnologije na družbo. Ljubljana. mb11_babnik-

blaz.pdf (uni-lj.si) (utoljára letöltve: 2020.11.29.) alapján. 
- Horváth M., Zsigmond I. (2018) Nagy Origó nyelvvizsgakönyv. Angol középfok. 

Harmadik kiadás. Székesfehérvár. Lexika Kiadó. 
- Cvjetičanin, M. (2020) Na kolesu v vseh letnih časih https://www.delo.si/magazin/av 

tomobilno/na-kolesu-v-vseh-letnih-casih/ (utoljára letöltve 2020.11.29) alapján. 
 

5. feladatsor és 5. feladatsor – megoldások  
- N.A. Kako postati dober prijatelj? https://www.aktivni.si/psihologija/kako-postati-

dober-prijatelj/ (utoljára letöltve: 2020. 12. 12.) alapján. 
- Hegyi B., Hornung Zs. (2018) Nagy Origó nyelvvizsgakönyv. Német középfok. 

Harmadik kiadás. Székesfehérvár. Lexika Kiadó. 
- Horváth M., Zsigmond I. (2018) Nagy Origó nyelvvizsgakönyv. Angol középfok. 

Harmadik kiadás. Székesfehérvár. Lexika Kiadó. 
- Hudovernik, M. 10 (najboljših) razlogov, zakaj potovati na Japonsko. https://www.gek 

ko-potovanja.si/japonska-10-razlogov/ (utoljára letöltve: 2020. 12. 13.) alapján. 
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6. feladatsor és 6. feladatsor – megoldások 
- Fazarinc, M. K. (2019) Plačevanje z mobilnim telefonom postaja vse bolj popularno. 

https://old.delo.si/mobilnost/placevanje-z-mobilnim-telefonom-postaja-vse-bolj-popul 
arno-189101.html (utoljára letöltve 2020. 12. 13.) alapján. 

- Hegyi B., Hornung Zs. (2018) Nagy Origó nyelvvizsgakönyv. Német középfok. 
Harmadik kiadás. Székesfehérvár. Lexika Kiadó. 

- Horváth M., Zsigmond I. (2018) Nagy Origó nyelvvizsgakönyv. Angol középfok. 
Harmadik kiadás. Székesfehérvár. Lexika Kiadó. 

- K. Ž. (2019) 8. junij - svetovni dan oceanov. https://deloindom.delo.si/energija-in-
okolje/okolje/8-junij-svetovni-dan-oceanov (utoljára letöltve: 2020. 12. 13.) alapján. 

 

7. feladatsor és 7. feladatsor – megoldások 
- T. S. P. (2020) 3 načini mačje komunikacije z ljudmi. https://deloindom.delo.si/vrt-in-

zivali/zivali/3-nacini-macje-komunikacije-z-ljudmi (utoljára letöltve: 2020. 12. 13.) 
alapján. 

- Hegyi B., Hornung Zs. (2018) Nagy Origó nyelvvizsgakönyv. Német középfok. 
Harmadik kiadás. Székesfehérvár. Lexika Kiadó. 

- Horváth M., Zsigmond I. (2018) Nagy Origó nyelvvizsgakönyv. Angol középfok. 
Harmadik kiadás. Székesfehérvár. Lexika Kiadó. 

- Zorko, A. (2020) Okolica hiše: od ideje do ureditve. https://deloindom.delo.si/gradnja-
in-obnova/ureditev-okolice/okolica-hise-od-ideje-do-ureditve (utoljára letöltve: 2020. 
12. 13.) alapján. 

 


