
Nemzeti Közszolgálati Egyetem 
Nyelvvizsgaközpont 
 

 

a két hallgatási feladatra elérhető maximális pontszám: 15 

ARMA NYELVVIZSGARENDSZER 

OLASZ NYELV 

FELSŐFOK 
 

MINTAFELADAT 

 

GÉPI HANG ÉRTÉSE 

 

II. FELADAT Elérhető pontszám: 5 pont 

 

A hanganyag írott változata: 

 
Spesso siamo portati a pensare che l'inquinamento degli oceani non ci riguardi da nessun punto di 

vista, nel senso che non essendo direttamente implicati nell'immissione in mare di sostanze nocive, o 

non essendo possessori di petroliere, non siamo per nessun motivo corresponsabili del degrado di 

questi. Ebbene, pensando ciò, sbagliamo di grosso. Di recente sono emersi dei dati molto “curiosi” 

dai quali risulta che solo il 12% dell'inquinamento marino deriva dai trasporti marittimi e dalle attività 

svolte direttamente in mare, mentre il 44% si tratta di sostanze provenienti dalla terraferma, 33% che 

derivano dall'inquinamento atmosferico. Dal rapporto pubblicato da Greenpeace risulta che i maggiori 

problemi legati alla vita degli oceani sono: la sempre minore capacità del mare di assorbire anidride 

carbonica, gli scarichi in mare dei prodotti di scarto dell'agricoltura, l'attività mineraria a scopo di 

estrazione di metalli e, come non parlare poi delle sostanze radioattive. 
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Kérdések: 
 
1.) Az óceánok szennyezése nem vonatkozik ránk, mert (1 pont) 
 
 A) nem vagyunk repülőgép tulajdonosok. 

 B) közvetlenül nem engedünk bele ártalmas anyagokat. 

 C) nem folytatunk bányászati tevékenységet. 

 

2.) Az óceánok szennyezettségének 12%-a származik (1 pont) 
 
 A) a turizmusból. 

 B) a tengeri szállításból. 

 C) az olajkitermelésből. 

 

3.) Az óceánok szennyezettségének 44%-a származik  (1 pont) 
 
 A) a szárazföldről. 

 B) a mezőgazdaságból. 

 C) a fémkitermelésből. 

 

4.) Az óceánok szennyezettségének 33%-a származik (1 pont) 
 
 A) az olajkatasztrófákból. 

 B) a hadgyakorlatokból. 

 C) a légszennyezésből. 

 

5.) A Greenpeace szerint az egyik legnagyobb probléma (1 pont) 
 
 A) a halászat. 

 B) a korallzátonyok. 

 C) a rádioaktiv anyagok. 
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MEGOLDÁS 

 

 
1.) Az óceánok szennyezése nem vonatkozik ránk, mert (1 pont) 
 
 A) nem vagyunk repülőgép tulajdonosok. 

 B) közvetlenül nem engedünk bele ártalmas anyagokat. 

 C) nem folytatunk bányászati tevékenységet. 

 

2.) Az óceánok szennyezettségének 12%-a származik (1 pont) 
 
 A) a turizmusból. 

 B) a tengeri szállításból. 

 C) az olajkitermelésből. 

 

3.) Az óceánok szennyezettségének 44%-a származik (1 pont) 
 
 A) a szárazföldről. 

 B) a mezőgazdaságból. 

 C) a fémkitermelésből. 

 

4.) Az óceánok szennyezettségének 33%-a származik (1 pont) 
 
 A) az olajkataszrófákból. 

 B) a hadgyakorlatokból. 

 C) a légszennyezésből. 

 

5.) A Greenpeace szerint az egyik legnagyobb probléma (1 pont) 
 
 A) a halászat. 

 B) a korallzátonyok. 

 C) a rádioaktiv anyagok. 


