
Nemzeti Közszolgálati Egyetem 
Nyelvvizsgaközpont 
 

 

a két hallgatási feladatra elérhető maximális pontszám: 15 

ARMA NYELVVIZSGARENDSZER 

SZLOVÁK NYELV 

FELSŐFOK 
 

MINTAFELADAT 

 

GÉPI HANG ÉRTÉSE 

 

II. FELADAT Elérhető pontszám: 5 pont 

A hanganyag írott változata: 

 

Návod pre výber exotickej dovolenky 

 

Cestovanie do exotických destinácií ľuďom ponúka nielen relaxáciu, ale aj bohaté kultúrne zážitky. 

Niet preto divu, že záujem o exotické dovolenky stále rastie. Kým pred rokmi sa za exotickú 

destináciu považovalo Tunisko a Egypt, dnes sú tieto krajiny bežnými turistickými cieľmi a do 

popredia sa dostávajú atraktívnejšie miesta v Karibiku alebo juhovýchodnej Ázii. 

Ľudia, ktorí chcú spoznať krásy exotiky, musia prekonať strach z lietania a pripraviť sa na dlhší pobyt 

na palube lietadla. 

Hoci doma prichádza zimný čas a teploty sa blížia k bodu mrazu, za pár hodín si môžete plnými 

dúškami užívať slnka, tepla a mora. 

Cena exotického zájazdu môže hrať kľúčovú rolu. Jednotlivé pobyty sa môžu líšiť stovkami až 

tisíckami eur. 

Cestovanie do vzdialenejších destinácií so sebou prináša aj rôzne povinnosti. Okrem očkovania 

alebo zjednania cestovného poistenia je tiež nutnosťou vybaviť si víza k pobytu. Hoci existuje 

niekoľko druhov víz, turisti najviac využívajú štandardné pobytové vízum do 30 dní. 

Pre niektorých je šport neoddeliteľnou súčasťou každej dovolenky. Rôznorodé športové aktivity 

nechýbajú ani v exotických rezortoch. Koralové útesy nachádzajúce sa v blízkosti karibského 

pobrežia sú ideálnym miestom pre potápanie alebo šnorchlovanie. 

Dlhú a často aj únavnú cestu do ďalekých krajín niektorí podstupujú len kvôli poznaniu nových kultúr. 

Stále populárnejšia je gastroturistika. Pre mnohých tak výber exotickej destinácie závisí na miestnej 

kuchyni. Tým pravým miestom pre milovníkov netradičných jedál je Thajsko, ktoré vám ponúkne 

nespočetné množstvo zmyslových a kultúrnych vnemov. Do pamäti sa vám vryjú stánky na 

tržniciach, ktoré ponúkajú pečených a vyprážaných chrobákov, kobylky, švábov, červíkov alebo 

mravcov. Tí najväčší labužníci potom môžu ochutnať polievku z vtáčích hniezd. 
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Hallgassa meg kétszer a következő idegen nyelvű szöveget és karikázza be a feladatlapon a 

kérdésekhez/állításokhoz tartozó helyes választ. 

1) A pihenésen kívül mit kínálnak még az egzotikus utak? (1 pont) 
 
 A. bámulatos állatokat 

 B. különleges kirándulásokat 

 C. kulturális élményeket 

 

2) Mi játszhat kulcsszerepet az utazás kiválasztásában? (1 pont) 
 
 A. az utazás ára 

 B. az utazás időtartama 

 C. az úti cél szépsége 

 

3) Mire van szükség az egzotikus országokba való utazáshoz? (1 pont) 
 
 A. útlevél, pénz, oltások 

 B. oltások, utasbiztosítás, vízum 

 C. utasbiztosítás, vízum, valuta 

 

4. Milyen sport űzésére alkalmasak a karibi partvidék korallzátonyai? (1 pont) 
 
 A. sziklaugrás 

 B. kajakozni 

 C. búvárkodás 

 

5) Mit kóstolhatnak meg Thaiföldön a legnagyobb ínyencek? (1 pont) 
 
 A. madárfészket 

 B. madárcsőrt 

 C. madárbőrt 
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MEGOLDÁS 

 

1) A pihenésen kívül mit kínálnak még az egzotikus utak? (1 pont) 
 
 A. bámulatos állatokat 

 B. különleges kirándulásokat 

 C. kulturális élményeket 

 

2) Mi játszhat kulcsszerepet az utazás kiválasztásában? (1 pont) 
 
 A. az utazás ára 

 B. az utazás időtartama 

 C. az úti cél szépsége 

 

3) Mire van szükség az egzotikus országokba való utazáshoz? (1 pont) 
 
 A. útlevél, pénz, oltások 

 B. oltások, utasbiztosítás, vízum 

 C. utasbiztosítás, vízum, valuta 

 

4. Milyen sport űzésére alkalmasak a karibi partvidék korallzátonyai? (1 pont) 
 
 A. sziklaugrás 

 B. kajakozni 

 C. búvárkodás 

 

5) Mit kóstolhatnak meg Thaiföldön a legnagyobb ínyencek? (1 pont) 
 
 A. madárfészket 

 B. madárcsőrt 

 C. madárbőrt 


