
Spanyol fordítási feladatok e-könyv MINTA

Mit tartalmaz a könyv?

• 10 cikk fordítását spanyolról magyarra 
(nyelvizsgára való készüléshez hasznos) 

• 10 cikk fordítását magyarról spanyolra 

Az e-könyv EPUB és MOBI formátumban kapható.



Amit  most  olvasol,  az  a  Spanyol  fordítási  feladatok  e-könyv  mintája,  amely
betekintés enged a fordítások szövegeibe.

A  könyvminta  elérhető  PDF,  EPUB  és  MOBI  változatban  is  a
http://spanyolultanulunk.hu/e-konyvek/ oldalon, azért, hogy mielőtt megveszed,
kipróbálhasd, hogy valóban meg tudod-e nyitni. Sok érdeklődőt ugyanis csak ez
tart vissza a vásárlástól. 

Nincs e-könyv olvasód? Ez nem akadály! 

Számítógépen, tableten vagy okostelefonon is meg tudod nyitni az EPUB és MOBI
fájlokat a következő, ingyenesen letölthető programokkal:

MOBI
Számítógépen a Calibre nyitja meg: https://calibre-ebook.com/download

A program magyar verzióját itt találod: http://szofthub.hu/calibre/

EPUB

Adobe  Digital  Edition  –  letölthető  számítógépre  és  okoseszközre  is:
http://www.adobe.com/hu/solutions/ebook/digital-editions/download.html

(Én ezt használom és nagyon elégedett vagyok vele.)

Számítógépen a már említett Calibre megnyitja az EPUB fájlokat is.

A Bookline okostelefonra (iOS, Android) letölthető olvasóját pedig itt találod:

http://bookline.hu/news/news.action?id=14826

A teljes Spanyol fordítási feladatok e-könyvet itt vásárolhatod meg: 

http://spanyolultanulunk.hu/spanyol-forditasi-feladatok-e-konyv/

Jó tanulást!
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Las inscripciones en la universidad pública crecen el 10% por la crisis

Las solicitudes han aumentado este año en 4.400 estudiantes por el paro y la 

precariedad

Los estudios de Medicina encabezan las preferencias de los nuevos alumnos

La cifra de inscripciones en las universidades públicas catalanas para el próximo 

curso ha dado un salto inédito en la última década. La lista de solicitudes ha 

engordado en 4.408 estudiantes, una cantidad que equivale al 10% de los que 

solicitaron una plaza hace un año. Este aumento se atribuye a las dificultades por las

que atraviesa el mercado de trabajo, ante la crisis, la gente desea formación. Los 

estudios de Medicina siguen liderando el ranking de estudios más demandados.

El incremento de la demanda se produce en un contexto todavía afectado por «el 

descenso demográfico», en el sentido de que la generación que ahora llega a las 

puertas de la universidad nació en los años en los que todavía caía la natalidad. 

Queda ahora por ver si ha existido un trasvase de solicitudes del sistema privado al 

público, aunque, de existir, es improbable que equivalga al crecimiento de la red 

pública.

Aparentemente, un mayor número de aspirantes a cursar una titulación se quedarán 

fuera de la universidad a pesar de que las siete universidades públicas presenciales y

la Universitat de Vic, que también adopta el sistema de las notas de corte para 

regular el acceso, ofertan 1.127 plazas más de primer curso que hace un año, hasta 

las 39.465.

El coordinador de la Oficina de Orientación para el Acceso a la Universidad, Jesús 

M. Prujà, aventuró que, como sucedió en el 2008, entre 3.500 y 4.000 estudiantes se

quedarán fuera de la universidad, aunque todo depende de sus notas de acceso y de 

los estudios que hayan elegido. «Un estudiante con una nota baja que quiera cursar 

Medicina lógicamente no podrá entrar en la universidad», dijo.



Después de los estudios de Medicina, los de Educación Primaria, Educación Infantil

y Enfermería vuelven a ocupar los primeros puestos de la lista de preferencias, por 

delante de Administración y Dirección de Empresas, Psicología, Derecho y 

Arquitectura. En cuatro de las siete universidades públicas, Medicina cuenta con el 

mayor número de demandantes. 

Las solicitudes de plaza procedentes de estudiantes residentes fuera de Catalunya 

también han crecido, de las 7.624 del año 2008 a las 8.504 actuales, De ellas, 2.643 

son de alumnos de nacionalidad extranjera.

(Forrás: www.elperiodico.com, 2009.07.02)

A válság hatására 10%-kal nőtt az állami egyetem(ek)re beiratkozott hallgatók 

száma

Az idén a munkanélküliség illetve a rossz anyagi körülmények miatt a felvételizők 

száma 4400 fővel emelkedett

Az elsőéves hallgatók közül legtöbben az orvostudományi kart választották

A katalán állami egyetemekre beiratkozott hallgatók száma az utóbbi tíz évben nem 

látott mértékben ugrott meg. Az idén 4408-cal több diák felvételizett, ami a tavalyi 

10%-ának felel meg / ami a tavalyihoz képest 10%-kal több. Ez a növekedés a 

munkaerőpiaci helyzet válság miatti/okozta romlásának következménye, aminek 

kiküszöbölésére az emberek szakmát szeretnének szerezni / képezni szeretnék 

magukat. Továbbra is az (általános) orvosi szak áll a lista elején. A jelentkezők 

számának növekedése a demográfiai mutatók csökkenésével párhuzamosan 

jelentkezik, azaz, a most felvételizők abban az időben születtek, amikor a 

születésszám még csökkenőben volt. Kérdés, hogy a növekedés a magánegyetemek 

helyett állami egyetemet választóknak köszönhető-e / a felvételizőknek a 

magánegyetemektől az állami egyetemek felé való átáramlásának, de ha így is van / 

lenne, nem valószínű, hogy az nem magyarázná az állami szektor ilyen mértékű 

növekedését.



Úgy tűnik, sok felvételizőnek / diplomára vágyónak nem sikerül bejutnia/bekerülnie 

az egyetemre, annak ellenére sem, hogy a hét állami egyetem illetve az Universidad 

de Vic magánegyetem, amely szintén ponthatárok / pontszámítási rendszer alapján 

veszi fel a jelentkezőket, összesen 39.465 helyet hirdetett meg elsőéves hallgatók 

számára, 1127-tel többet, mint tavaly.

A Felsőoktatási Pályaválasztási Iroda koordinátora, JPM azt jósolja, hogy idén is, 

mint 2008-ban, 3500-4000 jelentkező esik ki a rostán, de minden a felvételi 

pontjaiktól és választott szakjuktól függ. Egy alacsony pontszámot elérő, orvosira 

felvételiző diák nyilvánvalóan nem fog bekerülni – mondta.

Az általános orvosi szakot a tanítóképző, óvóképző, illetve egészségügyi szakok 

követik a ranglistán, ezeket követi a gazdálkodás és menedzsment, a pszichológia, a 

jog illetve az építészet. A hét állami egyetem közül négy esetében a legtöbb 

felvételiző orvosnak szeretne (tovább)tanulni. A Katalónián kívülről érkező 

jelentkezők száma is növekedett, a 2008-ban mért 7624-ről 8504-re, közülük 2643 

külföldi.
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 A Google véget vetne a vírusok korának

A keresőcég által fejlesztett operációs rendszeren dolgozó egyik vezető szerint a 

Chrome OS ellehetetleníti majd a vírusok és rosszindulatú szoftverek működését.

A TechRadar, a New Scientist magazinra hivatkozva idézi Linus Upsont, a Google 

fejlesztési igazgatóját, aki ígéretet tett rá, hogy az új operációs rendszer véget vet a 

vírusok sikeres működésének. „Teljesen át fogjuk dolgozni a rendszer biztonsági 

felépítését, ezért a felhasználóknak nem kell majd foglalkoznia a vírusokkal, 

rosszindulatú szoftverekkel és biztonsági frissítésekkel” – ígérte Upson. A 

bejelentésre talán nem vet jó fényt, hogy nemrégiben hívták fel a figyelmet néhány 

biztonsági résre, a Google által fejlesztett Chrome böngészőben. Ezek közül kettőt 

azóta már kijavított a cég. A cloud technológiára épülő operációs rendszer a szakértők



szerint előrelépést jelent a jelenlegi megoldásokhoz képest. A nagyobb 

hardvergyártók közül többen jelezték már, hogy teljes mértékben támogatják majd a 

Google Chrome operációs rendszerét.

(Forrás: hvg.hu, 2009.07.21)

Google pretende acabar con (la era de) los virus / poner fin a la era de los virus

Según un miembro directivo del grupo que trabaja en la elaboración de un nuevo 

sistema operativo desarrollado por la empresa Google, el sistema Chrome hará 

imposible el funcionamiento de los virus y softwares malignos.

TechRadar hace referencia a la revista New Scientist al citar las palabras de Linus 

Upson, director de ingeniería de Google que prometió que el nuevo sistema operativo

acabaría con el funcionamiento hasta ahora efectivo de los virus. ”Rediseñaremos la 

arquitectura (subyacente) de seguridad de manera que los usuarios ya no tendrán que 

preocuparse por los virus, el malware ni las actualizaciones de seguridad – prometió 

Upson.

La declaración podría ser ensombrecida por el hecho de que hace poco se han 

encontrado unas vulnerabilidades / unos agujeros de seguridad en el navegador 

Chrome desarrollado por Google. Dos de ellos fueron ya corregidos por la empresa. 

El OS que se basa en la tecnología nube según expertos supone un progreso en 

comparación con las soluciones actuales. Varias de las grandes empresas de hardware

han confirmado que van a dar su soporte a Google Chrome OS.
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