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O k t a t á s i  H i v a t a l

 
HALLOTT SZÖVEG ÉRTÉSE 

I. KATEGÓRIA 
 (élő hang) 

MEGOLDÓ KULCS 
 

Milyen volt az időjárás és milyen szokatlan dolog történt Madridban ezen 

a reggelen? Milyen következményekkel járt ez a madridi utcákon? 

       Nagy pelyhekben esett a hó, fagyos szél fújt, járhatatlanná  

      váltak utcák /vastag hóréteg alakult ki 

3 p.

Hogyan reagáltak az emberek, mi olyat csináltak, amit nem szoktak?  

(2 info)   fülig felöltöztek  és hóembereket gyúrtak 

 

2 p.

Az El Retiro parkban milyen szokatlan jelenség keltett feltűnést? 

         Egy síelő jelent meg 

1 p.

Mit csináltak a kutyákkal és miért? 

       Vízhatlan múanyagba öltöztették, a fagy ellen 

3 p.

Mit mondott / tanácsolt az idős asszony és miért? 

        Készítsen sok fotót, mert gyönyörű. Madridban él /-ban született, de    

       még sosem látott ilyet. 

4 p.

Mit csinált az elbeszélő és még sokan mások a Puerta del Sol-on? 

     A havas óra előtt fényképezkedtek /fényképezték egymást. 

 

2 p.

Összesen: 15 p.

 



 

O k t a t á s i  H i v a t a l

 
(gépi hang) 
 
 
Respuestas 
 

El marqués  Juan Antonio de Urutia y Aranda era (de origen) vasco.  

Llegó a México en 1687 

2 p. 

El Acueducto de Querétaro 

fue construido  en el siglo XVIII      

tiene 74 arcos                                                                                        

Su construcción fue pagada por el marqués (de Urutia y Arana) 

 

(1 p.) 

(2 p.) 

(1 p.) 

Un problema muy grave en la ciudad era la falta de agua potable  

que producía enfermedades hídricas muy serias. 

A causa de esto murieron muchos /hubo muchas muertas 

(3 p.) 

(3 p.) 

(2 p.) 

Cuando el marqués de Urutia y Aranda llegó a Querétaro, las monjas Capuchinas 

le pidieron ayuda y él comenzó a construir un acueducto / se embarcó en una 

aventura personal: la construcción de un acueducto 

 

(2 p.) 

(2 p.) 

Una leyenda asegura que ___  una de las monjas tenía unas relaciones 

amorosas con el marqués y éste construyó el acueducto para que ella tuviera 

agua limpia 

(7 p.) 

 

 


