1. Töltsd ki az alábbi hálót számokkal 1-9ig. Az egyes sorokban jobboldalt látod a
végösszeget, az oszlopokban pedig alul.. Az átlóról se feledkezz meg!

2. Egy társasjáték hálót látsz a képen. Írj minél több szabályt a társasjátékhoz!
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3. Nézd meg a képet! Szerinted mit ábrázol? Mi lehet ez?

4. Tudósok kitalálták az ehető pet-palackot! OOho névre hallgat. Írj minél több állítást,
hogy miért volt erre szükség, és mik az előnyei!

5. Szerinted mi a közös az alábbi szavakban? Írj minél több lehetőséget!
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6. Az alábbiakban néhány (megtörtént, valós) konfliktushelyzetet olvashatsz.
Próbáld meg kitalálni mi a konfliktus oka!
a, Egy magyar iskolának van egy ciprusi testvériskolája. A ciprusiak látogatást szerveznek a
magyar iskolába. Ott a programot jól előkészítik, mindent előre megbeszélnek,
megrendelnek, megszerveznek. A kiránduláshoz a kisbusz időre meg is érkezik. A magyarok
közölték az indulás időpontját a ciprusi kollégákkal. Amikor a kisbusz már fél órája kint
várakozik, akkor a ciprusiak még a toalett keresésével, a ruhájuk, csomagjaik összerakásával
vannak elfoglalva. Az igazgató egyre feszültebb, mert a program már így is csúszik, és a
busznak is ki kell fizetni a várakozást.
b, Egy postán sorban álltak az emberek. Miután délután négy óra volt, meglehetősen nagy
volt a tömeg. Az ügyfelek igyekeztek úgy helyezkedni, hogy egymástól a lehető legtávolabb,
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de ez a távolság egyre csökkent, ahogy nőtt a tömeg nagysága. Figyelembe kellett venni,
hogy a számot adó automata elé, illetve a biztonsági őrhöz közel sem állhatnak. Egyszer csak
belépett egy kínai férfi, és szinte hozzálapult egy ügyfélhez.
c, Egy magyar turista Olaszországban megismerkedett egy olasz házaspárral. Jóba lettek, az
olaszok meghívták őt ebédre. A magyar el is fogadta, hosszasan beszélgettek. A beszélgetés
úgy alakult, hogy a magyar turista elkezdett a hitéről, a vallásáról, egyházról beszélni. Az
olaszok hirtelen zavarba jöttek, majd közölték a magyar turistával, hogy dolguk van, nem
érnek rá tovább.
d, Egy európai fél japán üzletemberekkel tárgyalt nagyon komoly üzleti ügyben. Egy idő utána
japánok lehunyták a szemüket. Az európai fél egy ideig tűrte, majd elhagyta a tárgyalótermet.
e, Egy japán család egy, előkelő, igen drága európai szállodában szállt meg. Véletlen eltörték
a szobájukban lévő nagyon ritka, értékes vázát. Az illemnek megfelelően jelezték a bajt a
recepción. A recepciós felment a szobába, megnézte a kárt és nagyon elkeseredett. Közölte a
japánokkal, hogy ez egy igen drága váza volt. Mire ők mosolyogni kezdtek. Ezen mérges lett,
és tovább ecsetelte, hogy egy nagyon ritka, és értékes darabot törtek össze. Erre a japánok
még inkább mosolyogtak. Minél jobban fokozta a váza értékének ecsetelését, a japánok
annál inkább mosolyogtak.
f, Egy francia és egy izraeli házasságot kötött. A francia férj, mindig nagyon „lazán”,
könnyedén fejezte ki kérését a felesége iránt. Ezzel szemben az izraeli feleség nagyon
udvariasan kért a férjétől. Sokszor veszekedetek ezen. Az izraeli nő úgy érezte a férje lenézi,
lekezeli, hánya-veti módon odavet valamit, míg a férj azt érezte a felesége túludvariaskodja
magát. Úgy érezte ő egy idegen a családban, akit ugyanolyan távolságtartással kezelnek, mint
egy vezetőt, vagy egy banki ügyintézőt.
7. Képzeld el, hogy hatalmat kapsz és egy lakatlan szigeten alapíthatsz egy országot. Te vagy az
új ország kormányzója. A lakókat, a nyelvet, a szokásokat, a kultúrát te választhatod meg.
Milyen kultúra specifikus jellegzetességeket vezetnél be? Válassz egyet az alábbiak közül és
találd ki az elképzelt kultúra jellemzőit!
az üdvözlésre,
a különböző gesztusokra,
a kérés kifejezésére,
a szó átadására beszélgetés közben,
az írott szövegre vonatkozóan
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