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. Mert a rajong6k megbdnitottdk a kcizlekeddst.

' Mert annyira szerettdk, hogy rengetegen odamentek, ds akadiiyoztitk a forgalmat.
. Meft m6r tril sokan tolongtak az Opera kortil.
. Nagy tomeg gyrilt ossze az Opera koriil.
' Azdrt nrert mindenki letni akarta 6s odagyriltek az Oper6hoz. (Implicit benne van, hogy akadalyoztdk a
kozlekedest.)
. Azert mert folismertdk az utc6n 6s iinnepelni kezdt6k 6s akad6lyoztitk a kozleked6st.
' Mert nagyon sokan felismert6k 6s iinnepelt6k, lehetetlennd tetlek az Operrlba val6 bejutrlst.
. Hogy ne legyen irtban a torneg. (Ertsd: a kAzleked,lsnek.)
ROSSZ VALASZ:
Helytelen vagy hi6nyos vflasz.
NEM elfogadhat6 tdmeg sz6 helyett: emberek/(az eldad:isra jeggyel bir6) kiiziins6g/jir6kel6k.
. Meft b6ntani akartdk a karmesteft.

'Mert ahol megl6tt6k, hangosan iinnepeltdk. /A rajong6k feltartott6k iinnepl6siikkel.
. Hogy Mascagni se tudjon bemenni.

' Azdrt mert sokan voltak 6s nem tudtak az Opera eld menni. (Zavaros, nem tudni, kik mentek az Opera ele.)
. Mert sokan voltak 6s tolongtak, de csak az mehetett be, akinek jegye volt
. A rend fenntaftilsa 6rdek6ben.
. Med dszrevettdk Mascagnit.
. Mert nem tudott volna Mascagni fell6pni.
. Mert tirl sokan iinnepelt6k.
. Med az emberek felismertdk.
' Meft nagyon sol< rajong6ja volt 6s f6ken kellett 6ket tartani. (A masodikfele nem tartalmazza azt, hog,t
a kad dly o zt itk a for gal mat. )
' Meft nehdz lett volna bejutni a tcimeg mialt. (Tomeg, de nem a bejutas, hanem a kozlekedds miatt lett a
kornydk lezdrva.)
. Med ha nem igy tettek volna, Mascagni nem jutott volna be az Operirba.
. Mert a kozonsdg tirls6gosan szerette.
. A rend fenntaft6sa miatt, 6s akiknek nincs 6rri6nyes jegytik, azokne mehessenek be.

5. feladat:
Mit jelent a ,,fonnakadt a rendorkordonon" kifejezds?
HELYES VALASZ: D

6. feladat:
Mi okozta az,alapvefo f6lre6rl6st a rendor 6s Mascagni kozcjtt?
HELYES VALASZ:
A tanul6 6rtelmezi a megfelel6 sziivegr6szt, 6s utal arra, hogy a k6t ember kiiliinbdz6 nyelven besz6ll, ez6rt
nem tudtfk meg6rtetni magukat egymissal, pl.:
. Meft nem 6ftett6k egym6s nyelv6t.
. Meft Mascagni nem tudott magyarul/a rend6r nem tudott olaszul. (Bdrmely mds idegen nyelv elfogadhat|: a
szoveg nem emllti, hogy Mascagni olasz.)
. Ktilfdldi volt 6s nem dftette, mit mond.
. Mascagni nem tudott magyarul, ds amikor a nev6t akarl;a meg6rtetni, a rend6r azt 6rteIte, m6szk6nyi.
. A nyelv.
. Az, hogy Mascagni nem tudott magyarul.
. Magyarul 6rtette.
ROSSZ VALASZ:
Helytelen vagy hifnyos vflasz, pl.:
. Meft nern 6rlettdk meg egym6st. (Kevds, nincs ott az rik )
. Meft Mascagni nem tudott beszdlni, csak mutogatni.


