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Osnovna raven

MAD Ž AR[^INA
Izpitna pola 1
Bralno razumevanje / 30 minut
Dele` pri oceni: 20 %
Dovoljeno dodatno gradivo in pripomo~ki: kandidat prinese
s seboj nalivno pero ali kemi~ni svin~nik.
Kandidat dobi ocenjevalni obrazec.

IZPITI IZ TUJIH JEZIKOV ZA ODRASLE

NAVODILA KANDIDATU
Ne obra~ajte strani in ne za~enjajte re{evati nalog, dokler Vam nadzorni u~itelj tega ne dovoli.
Prilepite kodo oziroma vpi{ite svojo {ifro (v okvir~ek na tej strani in na ocenjevalni obrazec).
Odgovore zapisujte v izpitno polo, v prostor, ki je za to namenjen. Uporabljate lahko nalivno pero ali kemi~ni
svin~nik. Ne~itljive re{itve in nejasni popravki se to~kujejo z ni~ to~kami.
@elimo Vam veliko uspeha.
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1. naloga
Figyelmesen olvassa el az alábbi szöveget, majd röviden válaszoljon az utána következő
kérdésekre!
Pozorno preberite besedilo ter v kratkih povedih odgovorite na vprašanja!

HARMINCHÉT ÉV
- Hogy egy diákszerelmet követő, hatévi ismeretség után miért döntöttünk úgy Csillával, hogy
kössünk házasságot? – kérdez vissza Balázs Péter. – Fogalmam sincs. Akkor sem gondolkodtam ezen,
és azóta sem jutott eszembe feltenni magamnak ezt a fölösleges kérdést. Valahogy teljesen
természetesen adódott ez a kapcsolatunkból, érzelmeinkből, mentalitásunkból. Természetes
folyománya volt addigi hat évünknek, és kiindulópontja az elkövetkező negyven-, ötven-, vagy
hatvanvalamennyinek, attól függően, hogy mennyit enged még számunkra a Jóisten. 1967. december
27-én léptünk az oltár elé Csillával, és kötöttük össze az életünket, a jelek szerint a szó szoros
értelmében. Többen óvtak a barátaim közül, mondták, hogy egy pályája kezdetén álló színésznek, egy
nagyéletű bohémnak nem érdemes korán nősülnie. Csináljak karriert, tomboljam ki magam, ráérek
házasodni. Csuda tudja, miért, de valahogy elengedtem az intelmeket a fülem mellett, és úgy éreztem
nekem ezt kell tennem, nekünk ezt kell tennünk. És úgy érzem, hogy jól tettem, jól tettük.
Vir: Nők lapja

1.

Milyen szerelemből alakult Balázs Péter és felesége házassága?
_____________________________________________________________________________

2.

Hogy hívják Balázs Péter feleségét?
_____________________________________________________________________________

3.

Mikor léptek oltár elé Balázs Péter és felesége?
_____________________________________________________________________________

4.

Jól tette-e a színész, hogy megházasodott?
_____________________________________________________________________________
(4 točke)

001-J31-1-1

3

2. naloga
Figyelmesen olvassa el az alábbi szöveget, és oldja meg az utána következő feladatokat!
Pozorno preberite besedilo in rešite nalogo, ki je pod njim.

A dohányzás
A dohányzás és az egészség megőrzésének problémája már régen fontos kérdés a kutatók számára. Azt
már tudjuk, hogy a nikotin súlyosan károsítja az ember több szervét, elsősorban a tüdőt, a májat, a
gyomrot és a női szerveket. De hogy ez a hatás egyes csoportokra más és más lehet, arról ma még
keveset tudunk. Most egy ilyen kutatásról számoltak be az angol újságok.
Denise Kendel és kollégái 1998-ban hosszú tanulmányt írtak a dohányzás hatásáról különböző korú és
nemű emberekre. Kísérleteket folytattak nők és férfiak, fehérek és színes bőrűek, fiatalok és
idősebbek, dolgozók és nyugdíjasok körében. Vizsgálataik eredményei azt mutatják, hogy a nők
sokkal könnyebben szoknak rá a dohányzásra, és sokkal nehezebben tudnak aztán leszokni róla, mint a
férfiak.
A kutatók értékelték az 1991-től 1993-ig tartó felmérésből származó adatokat. A vizsgálat során 22
ezer embert kérdeztek ki. Vizsgálták a korcsoportokat, a nemeket és a fajokat is. A munkában
statisztikusok is részt vettek.
Az eredmények alapján a nők sokkal könnyebben váltak függővé a nikotintól, mint a férfiak, az idős
emberek vagy a színes bőrűek. A színes bőrűek esetében sokkal tovább tart a nikotin hatása és
hosszabb időt bírnak ki két cigaretta elszívása között.
Külön vizsgálták a dohányzók egészségi helyzetét az egyes országokban. A helyzet jelenleg NagyBritanniában a legrosszabb, mert a tavaly elvégzett felmérés szerint a tüdőrákban szenvedő nők száma
nagy mértékben, 36 százalékkal növekedett az elmúlt tíz évben. Ugyanakkor viszont az angol nők
körében a mellrák áldozatainak száma már 5 százalékkal csökkent. Jelenleg a dohányzással szorosan
összefüggő tüdőrák a legveszélyesebb a nőkre.
Vir: www.origo.hu
Válassza a helyes megoldást!
Izberite pravilno trditev!
1.

2.

3.

Könnyebben szoknak rá a dohányzásra ...
a)

a nők, mint a férfiak.

b)

a férfiak, mint a nők.

c)

a színesbőrűek, mint a fehérek.

... tovább érzik egy cigaretta hatását.
a)

A nők

b)

Az idősebbek

c)

A színesbőrűek

... nehezebben szoknak le a dohányzásról.
a)

Az idősebbek

b)

A nők

c)

A férfiak
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4.

5.
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A tüdőrákos megbetegedések száma Nagy-Britanniában...
a)

jelentősen növekedett.

b)

lassan emelkedik.

c)

5%-kal csökkent.

A vizsgálatokban figyelembe vették a vizsgált személyek ...
a)

szokásait.

b)

életkorát.

c)

születési helyét.
(5 točk)
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3. naloga
Figyelmesen olvassa el az alábbi szöveget, majd oldja meg az utána következő feladatot!
Pozorno preberite besedilo, nato pa rešite nalogo, ki je pod njim.
Kovács Béláné nyugdíjas írja a Metro című napilapban olvasói levelében:

A nyugdíjasokkal is törődhetne valaki.
Sokszor olvastam, hogy a pedagógusok és az egészségügyben dolgozók panaszkodnak kis bérükre.
Szerintem túl is vannak fizetve, ugyanis a kórházakban a betegektől külön pénzt kapnak a zsebükbe.
A nyugdíjasok helyzetével viszont nem törődik senki, és nem írnak róluk annyi újságcikket, pedig
nekik még kevesebb pénzből kell megélni, és a gyógyszerek is drágák. Jó lenne, ha velünk is
foglalkoznának. A nyugdíjasoknak is annyiba kerül az élelmiszer, mint a dolgozóknak, csak nekik a
pénzük is több. Igaz, van olyan is, akinek sok a nyugdíja, ezért javasolnám, hogy akinek kevesebb, azt
az emelésnél vegyék figyelembe, és nagyobb százalékot emeljenek az összegen. Én hatvanévesen 40
évi gyári munka után 40.200 forintot kapok. Ez nagyon kevés, és ebben a korban már beteg is az
ember, és gyógyszerre is kell költeni.
Vir: Metro

Töltse ki a táblázatot!
Izpolnite tabelo! Označite, ali je trditev pravilna, napačna oziroma je ni v besedilu.
Igaz.

Hamis.

Nincs a
szövegben.

1. Kovács Béláné nyugdíjas szerint az egészségügyi
dolgozók sok pénzhez jutnak.
2. Mindenkinek a nyugdíját egyformán kell emelni.
3. Sok nyugdíjas beteg, de Kovács Béláné szerencsére
egészséges.
4. A nyugdíjasok kevesebbet esznek, mint a dolgozók.
5. A nyugdíjasokról sok újságcikket írnak, mert kevés a
pénzük.
6. Kovács Béláné férje már rég halott.
7. Kovács Béláné 40 évi gyári munka után 20.400 forintot
kap.
(7 točk)
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