8. feladat:

Mi az cisszefiiggds azonkdt becslds kcizcitt, miszerint 50 6ven belil azUSA-ba 6vi egymilli6
ember fog
bev6ndorolni., es az amerikaiak term6szetes szaporulata magasabb, mint az"urOpaluf,SZ

HELYES Y.\LASZ:
A di6k vilasz:iban a k6t becsl6s kiiziitti kapcsolatot magyrrfzza, utal arra avirrhat1
eredm6nyre, hogy
Amerika n6pess6ge nagym6rt6kben n6ni fog, pl.:
. Az, hogy Amerika ndpesed6se nagymdrt6kben meg fog ugrani.

' Az USA-ban
kovetkeztetdst.)

lesz a legnagyobb a ndpessdg . (Annak ellendre, hogy pontatlan, magabanfogtalja
a helyes

'

Az USA tiln6pesedett, Eur6pa dregedo tiirsadalom lesz. A fiatalok ide fognak v6ndorolni.
'USA-ban.megnovekszik a ndpess6g szama, nagyobb lesz, mint Eur6p66.

ROSSZ VALASZ:
Helytelen, hifnyos, homdlyos, pontatlan, a t6m6t6lelt6r6 v6lasz, pl.:
. Eur6piiban kevesebben lesznek. (Keves magyardzat.)
'Az emberek ajobb jovo rem6nydben a mindig is fejlettebb Amerik6ba viindorolnak.
. Mivel tcjbben vannak, tcibb gyerek is sziiletik.
. Az USA vezeto szerepe megmarad, az eur6paiakat
elnyomj6k.

9. feladat:
Te milyennek tal6ltad ezt aztisdgcikket? Egy-kdt mondatban jellemezd az fjs6gcikk
stilus6t!

FIELYES VATASZ:
A di6k v6lem6ny6t a sziiveg stflusdra vonatkoz6 magyarizattal indokolja. A v:ilasz tartalmaz
egy
helyes stflusmegieliil6st ES ahozz6,kapcsol6d6 maglarlrzatot (bonyoluttabb osszefiiggdsekfelismeresdt
is
tilkrozi), pl.:
. Szhraz, meft sok a szlm.

'
'

Erdekes, csak tril tiimor 6s tril sok inform6ci6t tartalmaz. Stflusa statisztikai besz6mol6.
Csak felt6telezdsek, amelyek nem bizonyithat6ak. Inkribb a megdcibbentds a c6lja.
Stilusa hivatalos, tele
adatokkal, igazi 6rvek n6lki.il.
A di6k vflasza csak stflusmegieldl6st tartalmtz, ahozzl,kapcsol6dri ma,gyarfuzat hifnyzik, vagy

pontatlan, pl.:
. Ez a cikk tudomdnyos stflusu.
Vagy: A di6k vilasza csak jellemz6st, v6lem6nyformflfs t tartalmzz, stilusmegieldl6s n6lkiil, pt.:
' Tal6n egy kicsit boru16t6 a cikk, nem hiszem, hogy ilyen srilyos lesz ahelyzet Eil6p6ban.
. Nagyon elorellt6, de a jdv6t ennyire nem lehet kiszdmitani.
'Tril sok benne az inform6ci6, ezerttobbszcjrds figyelmes olvas6st igdnyel.
ROSSZ VATASZ:
Htlytelen, hi6nyos, homrllyos, pontatlan, a t6m6t6r elt6r6 vrilasz, pl.:
. Erdekes, mert sok tij dolgot mondott el. (Ttit dttaldnos.)
' Szerintem j6 volt, mert minden fontosat leift, amittudnikell. (Ttit dltatdnos.)
. Osszefoglalja, hogy miviirhat6 50 6v mflva.

1. feladat:
A cD-walkmaneknek milyen hibaifit emlitik ebben a szcivegr6szletben?
HELYES VAIASZ:
A didknak a sziivegben azt az informfci6t kell megtalflnia, amely a CD-walkmanek hib6j6ra
vonatkozik: ha mozog a walkman, akkor kihagy a lejftsz6s, pl.:
. Mozg6s hatdsitra elmozdulhat a tri, 6s arinkodistol a hang kihagyhat.
. Ismdtlod6 r6zk6drls kozben a CD-walkman hangja kihagy.
ROSSZ VATASZ:
Helytelen, hidnyos, hom6lyos, pontatlano a tlmit|l elt|rl v6lasz, pl.:
. 2-3 G erossdgri r6zk6d6s 6ri.
. Arizkodhsdt.

