Szóbeli felvételi mintafeladat
Két tanítási nyelvű tagozat
Napjainkban 52 ország 169 városában működik metró. A legtöbb hálózat NyugatEurópában, az Egyesült Államokban és a Távol-Keleten épült. Mivel a világ különböző részein
más-más fejlődési szinten állnak a nagyvárosok, nagyon különböző képet mutat a metróhálózat
is. Londont, Párizst, New Yorkot, Tokiót vagy Moszkvát például keresztül-kasul szeli a metró.
Ilyen esetben a vonalak hosszabbítása az egyik fontos feladat, hogy újabb és újabb külső
területeket kapcsoljanak be a rendszerbe. Igaz, a külvárosok felé sokszor inkább az elővárosi
közlekedést fejlesztik – a HÉV-hez hasonló rendszerekkel, vagy a már megépült
vasútvonalakon. Ebben az esetben azonban nagyon kell figyelni arra, hogy összekössék a
különböző közlekedési eszközöket. Ha ugyanis nem lehet gyorsan átszállni az egyik járműről
a másikra, nem lesz vonzó a tömegközlekedés.
A régen épült metróhálózatoknál komoly probléma a felújítás és a korszerűsítés.
Ilyenkor akár évekre le kell zárni az egész vonalat, a dugóban veszteglő buszokkal pedig igen
nehezen lehet pótolni egy kötöttpályás metrót. Párizsban úgy próbálják felújítani az elöregedett
vonalakat, hogy – ha megoldható – csak kisebb szakaszokat zárnak le, amelyeket ki lehet
kerülni a felszín alatt. Így ugyan többször kell átszállni, mégis kiszámíthatóbb a menetidő. 1
1. Olvassa fel a szöveget odafigyelve a központozásra és a hangsúlyozásra! (6 pont)
Szempont
folytonosság
központozás
hangsúlyozás

Pont
2 pont
2 pont
2 pont

2. Adjon címet a szövegnek! (1 pont)
3. Röviden, 3-4 mondatban foglalja össze a szöveget! (3 pont)
4. Elemezze a következő mondatot mondatrészek szerint, rajzoljon ágrajzot is! (20 pont)
Napjainkban 52 ország 169 városában működik metró.
Szempontok:
 mondatrészek meghatározása, megfelelő jelek használata (10 pont)
 ágrajz (10 pont)
5. Határozza meg a következő, a szövegben fellelhető szó szófaját! (10 pont – szavanként
2 pont)
Egyesült Államokban, próbálják, feladat, 169, zárni
Összesen: 40 pont
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