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II. FELADAT Elérhető pontszám: 5 pont 

 
A hanganyag írott változata: 

 

 

Život na vidieku už dávno nie je zdravší 

 

 Vidiek, to už dávno nie je čistý vzduch, voda, potraviny a ticho. Kto sa sťahuje na vidiek za 

zdravším životom, môže byť sklamaný. Hluk, zlý vzduch, drogy a stres, pred čím utekajú ľudia z mesta, 

sú dnes už aj na vidieku. 

Ani ticho vidieka už nie je také idylické, ako ho opisujú spisovatelia. Cesty vedú práve cez prostriedok 

dedín, takže obyvatelia vidieka musia pred hlukom zatvárať okná a keď vetrajú, majú zase výfukové 

plyny takmer na tanieri. 

Ťažké kovy sa zase usádzajú v predzáhradkách a záhradkách, kde si pestujú ovocie a zeleninu. 

Zlá strava je jednou z hlavných príčin zdravotných problémov vidiečanov. Takmer každá rodina si 

chová prasiatko, v komore visia domáce údené klobásy, slanina a na chlieb sa natiera chutná, ale 

nezdravá bravčová masť. 

Ani voda na vidieku nie je čistá. Voda zo studní má síce omnoho lepšiu chuť, je nechlórovaná a dobre 

sa pije, ale často je zdraviu nebezpečná. Nie je totiž zriedkavosťou nájsť súkromné studne, ale taká 

voda je často dobrá len na polievanie kvetov. 

Niektorí odborníci tvrdia, že tieto spomínané riziká spôsobujú na dedine ešte horšie prostredie ako v 

meste. 
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II. FELADAT Elérhető pontszám: 5 pont 

 

Karikázza be a feladatlapon a kérdésekhez/állításokhoz tartozó helyes választ. 

 

1) Miért lehet csalódott, aki vidékre költözik? (1 pont) 

A. Nincsen bevásárló központ. 

B. Ott is van drog, stressz, zaj. 

C. Rossz a közlekedés. 

 

2) Hol vezetnek az utak vidéken? (1 pont) 

A. A falu mellett. 

B. Messze a falutól. 

C. A falu közepén. 

 

3) Mi az egyik fő oka a vidéken élők egészségügyi problémáinak? (1 pont) 

A. Sokszor étkeznek. 

B. Egészségtelenül étkeznek. 

C. Kevésszer étkeznek. 

 

4) Mire jó leginkább a vidéki kútvíz? (1 pont) 

A. Locsolni. 

B. Inni. 

C. Locsolni is és inni is jó. 

 

5) Mit állítanak a szakemberek a felsorolt veszélyekről? (1 pont) 

A. Vidéken rosszabbak a körülmények, mint a városban. 

B. Vidéken sokkal jobbak a körülmények, mint a városban. 

C. Egyformák a körülmények vidéken és a városban is. 

  



Nemzeti Közszolgálati Egyetem 
Nyelvvizsgaközpont 
 
 
a két hallgatási feladatra elérhető maximális pontszám: 15 

ARMA NYELVVIZSGARENDSZER 

SZLOVÁK NYELV 
KÖZÉPFOK 

 
MINTAFELADAT 

 
GÉPI HANG ÉRTÉSE 

II. FELADAT Elérhető pontszám: 5 pont 

 
Karikázza be a feladatlapon a kérdésekhez/állításokhoz tartozó helyes választ. 

 
 
 
1) Miért lehet csalódott, aki vidékre költözik? (1 pont) 

A. Nincsen bevásárló központ. 

B. Ott is van drog, stressz, zaj. 

C. Rossz a közlekedés. 

 

2) Hol vezetnek az utak vidéken? (1 pont) 

A. A falu mellett. 

B. Messze a falutól. 

C. A falu közepén. 

 

3) Mi az egyik fő oka a vidéken élők egészségügyi problémáinak? (1 pont) 

A. Sokszor étkeznek. 

B. Egészségtelenül étkeznek. 

C. Kevésszer étkeznek. 

 

4) Mire jó leginkább a vidéki kútvíz? (1 pont) 

A. Locsolni. 

B. Inni. 

C. Locsolni is és inni is jó. 

 

5) Mit állítanak a szakemberek a felsorolt veszélyekről? (1 pont) 

A. Vidéken rosszabbak a körülmények, mint a városban. 

B. Vidéken sokkal jobbak a körülmények, mint a városban. 

C.  Egyformák a körülmények vidéken és a városban is. 

 


