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La edad no importa 
 
 

1. estoy 

2. lo 

3. desde 

4. eran 

5. tenía 

6. primer 

7. les 

8. hay 

9. con 

10. todo 

11. de 

12. sus 

13. mayores 

14. según 

15. única 
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Parte n.o 1 Vacaciones en Mallorca 
 

1. Ø      

2. C      

3. E      

4. B      

5. D      

 
 
 
Parte n.o 2 ¿Quién hace más? 
 
 

 RESPUESTAS 

1. La separación. 

2. 
Porque trabajan ambos. / Los dos miembros de la pareja. / Porque las mujeres 
también trabajan. 

3. Que dedican muchas más horas al trabajo doméstico que sus maridos. 

4. Compartir las tareas del hogar. 

5. Cinco veces menos. 

6. Aumenta sólo diez minutos semanales/ a la semana. 

7. 
Los padres españoles le dedican (2-7 minutos) menos tiempo. / Los padres 
españoles dedican 13 y los americanos 15-20 (al día/diarios).  

8. Se divierten. / Juegan con ellos. 

9. 
Hacen las tareas más duras: los deberes (con ellos), los bañan, les dan de 
comer, etc. 

10. Cada cual / uno tendría que ocuparse de lo que hace mejor. 

 
 



 

Megoldások 
 

 

 
Parte n.o 1 
 

Címzett: marci.t@gmail.com  ENVIAR 

Tárgy: Főzőtanfolyam újoncoknak 

Kedves Marci! 
 

Képzeld, az egyik spanyol oldalon találtam egy főzőtanfolyamot! Szerintem ezt pont 
Neked találták ki! A következőket írják: 
 

 A kurzus időpontja: augusztus 13. és augusztus 20., 19-től 21 óráig.  

 Azoknak szól, akik anélkül szeretnének elkezdeni főzni, hogy előzetes 

ismereteik lennének, és azoknak a kezdőknek, akik a főzési technikájukat 

szeretnék fejleszteni. 

 Jobb, ha barátokkal érkezel, mert a végén megkóstoljuk az elkészített 

menüket.  

 A beiratkozás az Adra Múzeumban (a kápolna mellett) lesz, és a kurzus ára 

8 euró alkalmanként.  

 Nagyon hasznos egyetemistáknak és egyedülélőknek.  

Mit szólsz? Neked is tetszik? 
Várom a válaszod! 
Üdv: 
Gréta / Gábor 

 
 
Parte n.o 2 
 

Kirándulás Galiciában: 
 
1. Oda-visszaút autóbusszal, indulás Burgos-ból. 

2.  Szállás két csillagos szállodában, teljes ellátással, a víz és a bor benne van az 

 árban. 

3. A kirándulás alatt megnézzük a Víz Múzeumot, a Sargadelos porcelángyárat és 

 Galicia tengerpartjait. (A belépőjegyek benne vannak az árban.) 

4. Ha június 3-ig lefoglaljuk, 6%-os kedvezményt kapunk. (Csak akkor érvényes, ha 

 eddig a dátumig foglalunk.) 

5. Az ár tartalmazza az utasbiztosítást és az idegenvezetőt is. 

 
 


