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1. Szöveg – Feladatlap 

1. Feladat 
 
A hallott szöveg melyik számmal jelölt részében szerepelnek a betűkkel jelölt információk? 
Írja a betűvel jelölt információk mellé a megfelelő számot! Egy információt nem kell 
felhasználnia. Egy választ példaképpen megadtunk.  

Elérhető pontszám: 6 pont 
 
 

1 Financial support A foster care  

2 Basic child welfare services B short term foster care  

3 Professional child protection services C substitute protection  

4 
Administrative measures of child 
protection and welfare D home-like provisions  

  E supervision  

  F proper development of the child  

  G children’s home 3 

  H temporary care of children   
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2. Feladat 
 
A hallott szöveg alapján fejezze be a megkezdett mondatokat maximum öt szóval! 
Az elsőt példaként megoldottuk. 

Elérhető pontszám: 4 pont 
 
 
 

0. Child welfare workers begin working if they receive an indication of possible   

  endangerment  of  the  child     .  

1. Indications may come from schools, polices, district nurses and  

          . 

2. Service at this time is  

          . 

3. The child may be placed  

          . 

4. Basic child welfare services also provide after-care to ensure   

          . 
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2. Szöveg – Feladatlap 
 
 
1. Feladat 

 

A hallott szöveg alapján egészítse ki az alábbi mondatokat! Minden üres helynél csak egy szót 
használhat. Az elsőt példaként megoldottuk. 

Elérhető pontszám: 5 pont 
 

 

0. It is the most dynamic European   think-tanks    . 

1. Everyone is hoping that the Union will be       .   

2. One of the leading measures is a new Single European Act, based on the Act 

      in 1986. 

3. It aims to      Europe with growth. 

4. Would a simplified treaty really      European construction? 

5. It would give the Union the means to fulfil its     . 
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2. Feladat 

 
Karikázza be az egyedüli helyes válasz betűjelét a hallott szöveg alapján! 
Az elsőt példaként megoldottuk.  

Elérhető pontszám: 5 pont 
 
0. 

The secretary-general of the “Confrontations Europe” thinks that 
 

a)   parliamentary ratifications are antidemocratic. 
b)  referendums are antidemocratic. 
c) member states should organise national votes. 
d) member states should compromise on the method of ratification. 
 

1. 
  Claude Fisher 
 

a) believes that the European Parliament best defends EU interests. 
b) thinks that the legacy of the Commission has to be reassured. 
c) backs the intergovernmental attitude. 
d) supports a greater responsibility for the European Parliament. 
 

2. 
  The current contribution to the community budget 
 

a) is 1% of the GDP. 
b) should be reduced. 
c) should be restructured. 
d) is 2% of the GDP. 
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3. 
   Philippe Herzog has been 
 

a) suggesting the same treaty from the very beginning. 
b) suggesting another treaty from the very beginning. 
c) rejecting the treaty from the very beginning. 
d) proposing a simplified treaty since 2005. 

 
 
4.                    A new Single European Act suggested by “Confrontation Europe” wants to 
 

a) encourage people’s involvement in the development of several common 
policies. 

b) urge common policies in the fields of resource and development. 
c) refuse societies’ participation in the creation of joint policies. 
d) set up a strictly regulated labour market. 

 
 

5. It also wants to 
 

a) ignore the needs of an ageing population. 
b) respond to the problem of an ageing population. 
c) disregard the problem of immigration.  
d) introduce more flexible rules on immigration. 
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