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GÉPI HANG ÉRTÉSE 

 

II. FELADAT Elérhető pontszám: 5 pont 

 

A hanganyag írott változata: 

 

In Norway the police found nine more bodies on Wednesday in the twisted wreckage of 

two passenger trains, before darkness forced them to suspend their search. 

Mr Pedersen, head of operations on the scene, said that the death toll may be much 

lower than the 35 estimated earlier in the day. He said 12 bodies had been recovered 

and brought to Oslo for identification, and 4 others had been located, bringing the death 

toll to 16. 

The cause of the accident is under investigation. The section of the track did not have a 

system that would automatically stop trains heading towards each other. And the section 

where the accident happened was due for an upgrade next year. 

The railroad directorate said it was investigating media reports that traffic managers, 

who monitor trains remotely, had been unable to warn the trains because they had the 

wrong cell phone numbers for the engineers. At the news conference Mr Killi, the head 

of the directorate, said they had to find out whether there was a technical fault or human 

error. He rejected speculations that a bug in the IT system played a part in the crash. 

The trains were going up to 55 miles an hour when they collided. According to media 

reports huge flames engulfed the train for hours blocking efforts of rescue teams to free 

those trapped inside. 
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Hallgassa meg kétszer a következő idegen nyelvű szöveget és válaszoljon 

magyar nyelven a feladatlapon található kérdésekre. 

 
1.  Mit mondott Mr Pedersen az áldozatok számáról? (1 pont) 
 
 A. Az áldozatok száma pontosan 12. 

 B. Magasabb lehet, mint feltételezték. 

 C. Alacsonyabb lehet, mint feltételezték. 

 

2. Mit tudunk meg arról a vasúti szakaszról, ahol a baleset történt? (1 pont) 
 
 A. Volt rajta vészmegállító. 

 B. Jövőre tervezték korszerűsíteni. 

 C. Már korábban is vizsgálat alatt állt. 

 
3. Milyen okokat feltételez a média a baleset mögött? (1 pont) 
 
 A. A menetirányítóknak nem volt mobiltelefonjuk. 

 B. A mérnökök nem javították ki a hibát. 

 C. A menetirányítók rossz számot hívtak. 

 
4. Milyen okot zárt ki Mr Killi a sajtókonferencián? (1 pont) 
 
 A. számítógépes problémát 

 B. emberi mulasztást 

 C. műszaki hibát 

 
5. Mi nehezítette a mentést? (1 pont) 
 
 A. a vonatok elhelyezkedése 

 B. az órákig tomboló tűz  

 C. a mentő alakulat késése  
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1. Mit mondott Mr Pedersen az áldozatok számáról? (1 pont) 
 
 A. Az áldozatok száma pontosan 12. 

 B. Magasabb lehet, mint feltételezték. 

 C. Alacsonyabb lehet, mint feltételezték. 

 

2. Mit tudunk meg arról a vasúti szakaszról, ahol a baleset történt? (1 pont) 
 
 A. Volt rajta vészmegállító. 

 B. Jövőre tervezték korszerűsíteni. 

 C. Már korábban is vizsgálat alatt állt. 

 

3. Milyen okokat feltételez a média a baleset mögött? (1 pont) 
 
 A. A menetirányítóknak nem volt mobiltelefonjuk. 

 B. A mérnökök nem javították ki a hibát. 

 C. A menetirányítók rossz számot hívtak. 

 

4. Milyen okot zárt ki Mr Killi a sajtókonferencián? (1 pont) 
 
 A. számítógépes problémát 

 B. emberi mulasztást 

 C. műszaki hibát 

 

5. Mi nehezítette a mentést? (1 pont) 
 
 A. a vonatok elhelyezkedése 

 B. az órákig tomboló tűz 

 C. a mentő alakulat késése 


