Oktatási Hivatal
2012/2013. tanévi
Országos Középiskolai Tanulmányi Verseny
Spanyol nyelv II. kategória – 1. forduló
Javítási-értékelési útmutató

I) (12 p.)
1 fue descubierto

2 murió

3 organizada

5 llamada

6 llegaron

7 fue realizado

4 fue fundada/
fundaron / se fundó
8 promovió

9 promulgó

10 construyó

11 diseñada

12 llamada

II) (20 p.)
1 compró

2 decidimos
/ hemos decidido

3 viajaríamos
/viajaremos

4 saldremos

5 reciban
hayan recibido
9 hay /haya

6 tendremos

7 estén

8 visitaremos

10 lleguemos

11 tengamos

12 estén

13 podré

14 nos levantaremos

15 traiga /haya traído

16 prepararé

17 tengamos

18 Diremos

19 nos encontremos

20 supiéramos,
-ésemos /
supieran, -esen

III) Escriba los PRONOMBRES que faltan encima de su lugar

(10 p.)

su
Marta López ha viajado en Interraíl dos veces con*pareja por Alemania, Suiza y Austria. (1)
sus /estos /esos /aquellos
Han vuelto de * viajes muy contentos. (1)
su
Marta guarda las fotos, los billetes y * diario de viaje como si fueran un tesoro.

(1 p.)

la /los
Fueron unos viajes que * marcarán para siempre, unas experiencias de lo más increíbles y
las /los
no * olvidará jamás. (2 p.)
nuestra
la
“Una vez cogimos por la noche un tren en Austria. Lavamos * ropa a bordo y * colgamos en
el vagón.
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Cuando amaneció, tocó la puerta el revisor y resultó que era un tren muy elegante, y
¡nosotros con todo colgado!
nos
se
Pero el revisor no* dijo nada, ni siquiera * inmutó.

(2 p.)

(lo)
lo
Viajar con Interraíl es un viaje inolvidable y creo que todo el mundo (*) debería probar* al
menos una vez.” – comenta Marta.
(1 p.)
IV. (18 p.)
N°

N°

N°

2

a través del que

4

despegara

1

con traje azul

9

sin embargo

10

entusiasmo

7

nos dirigíamos

5

a medio

3

y antes de que

13

un supositorio

14

después

6

que alcanzamos

16

derecha

15

permaneció

12

de decirle

17

de la terminal

X

desde hacía

X

se tocan

18

acababa

8

yo ya estaba hecho
polvo

11

seguía con fiebre

V. (20 p)
1 se enfadara ,-ase
5 despidió / había
despedido
9 me lo digas
11 estaba

2 se mostrara, -ase
6 tenía
10 podían /podrían
12 lloviera.-ese
/estuviera lloviendo
16 hubiera ,-ese
llovido
20 llueve, lloviera,
-ese

15 insistiendo
19 escucharía

3 se sintiera , -ese
7 puntualizó

4 se repetía
8 volveremos, volvamos

13 llevaría

14 lloverá /va a llover
/ llueve
18 tratara, -ase

17 habría llevado

VI. (20 p)
1a

2b

3c

4 a /c

5b

6b

7a

8a

9a

10 b

11 b

12 a

13 c

14 a

15 b

16 a

17 a

18 c

19 b

20 a

VII. (20 p.)
Milyen új szerepet kaphatnak a szamarak ?

2 p.

részt vehetnek betegségek gyógyításában /rehabilitációban/betegterápiában
Mit jelent az Ambar Egyesület (Szövetség) neve ?
Több

tudományt

összefogó

/Többterületű

3 p.
/Multidiszciplináris

(1

p.)

Egyesület a szamarak (1 p.) előtérbe helyezése /népszerűsítése /támogatása
céljából (1 p.)
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Mi az egyesület célja? (3 téma)
-

a szamarak hasznosságának felélesztése (2 p.) (nem jó : használat)

-

megakadályozni/megállítani az őshonos faj kihalását /megtartani az

max.
5 p.

őshonos fajt (2 p.)
-

betegterápiába való bevonásuk (1 p.)

-

visszaadni a szamarak méltóságát (1 p.)

-

javítani

a

betegek

és

hozzátartozóik

/ápolóik

/gondozóik

életminőségét (2 p.)
Mi a jelenlegi helyzet a szamarakkal ? Miért kell foglalkozni velük ?

2 p.

-

a technológia a szamarak helyébe lépett /helyettesíti

-

a mezőgazdasági területek csökkenése miatt is a kihalás fenyegeti

Milyen hasonló tapasztalatokra hivatkoznak ? (2 info)
-

lovakkal növelték bántalmazott nők bátorságát /önbizalmát (2 p.)

-

delfinekkel igen jó eredményeket értek már el ( 2 p.)

-

a XIX. sz. óta ismert a szamárterápia

4 p.

Megj.
Csak a részletes infókért adható 2 – 2 pont (Tehát nem elég csak « lóterápia és
delfinterápia ») !
Hogyan csoportosíthatók az említett betegségek ? (3 elem)
2 p.
fizikai – pszihés /lelki – szociális sérültek /társadalmi problémákkal küzdő
Megj. : nem jó : értelmi, elme-, mentális !
Az Ambarnak milyen további tervei vannak ? (2 téma)

2 p.

az iskolákba is elvinnék őket /az általános iskolásoknak lehetőséget adni a
szamarakkal való együttlétre (Megj.: nem együttélésre !)
megőrizni az őshonos fajt
fajtatulajdonosok találkozó helye legyen
Összesen :
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