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1. Увійшовши, я  побачив  Лолу,  двогоногу, красиву  білявку з зеле  ни  ми очима,  яка  шукала
щось у шафі.  Я,  бачачи, що вона йде до мене, сказав  їй, що Лопеси планують організувати
звану вечерю. Дізнавшись про це від мене, вона поїхала до салону краси бажаючи прийняти
у ній участь. У салоні їй пофарбували волосся, вона причісалася,  пофарбувала нігті, зробила
макіяж, переміряла весь свій одяг,  надягла оригінальні речі. Але, щось її не сподобалася. І
вона пересварилася  (reñirse) з усім салоном. І зараз,  не маючи  достатньо часу , щоб щось
змінити вона вже не хоче йти на ніяку вечерю. 

2. Як мені пройти до вокзалу? - Пане, послухайте, це -дуже легко. Спочатку, йдіть праворуч, потім, 
візміть другу вулиця ліворуч, далі, слідуйте завжди прямо, потім йдете униз аж поки не дійдете до 
мерії. Там спитаєте. Вокзал знаходиться у трьох кілометрах від центральної площі, поряд із аптекою.

3. Наступного тижня я збираюся поїхати до своїх дядька та тіткі. Я думаю повернутися десь через два
тижні.  Я надягну свою найкращу сукню,  чорного або сірого кольору, преелегантнішу,  
середнього розміру.  Сподіваюся, що мій хлопець не буде у поганому гуморі.

4.  Допоможи, будь ласка. Принеси мені матеріали лекцій. - Я принесу тобі ці матеріалі, а ти 
принесеш мені свої матеріали? - Я завжди тобі приношу усі матеріали. І приніс тобі минулого тижня. 
Також, мені принесуть матеріли Хуан та Педро. - Нема проблем, а зараз, пропоную, щоб ми пішли  
разом до ресторану!
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 Juan saludó a Pepa y preguntó cómo ella estaba. Ella le respondió que estaba 
bien, en casa y que pensaba hacer muchas cosas aquel día. Ella pensaba 
arreglar la casa, salir a comprar algo, porque no tenía nada para comer. Y 
después ella iba a sacar al perro, recoger a los niños del cole...

Juan se sorprendió tanto. Pepa tenía tantas cosas. El le propuso salir a al  gún 
lugar, a bailar.   Esta idea le pareci  ó buena y ellos acordaron verse por la noche.

La misma tarde Juan esperaba a Pepa. Se le acercó un señor y dijo que el 
estaba perdido. Él preguntó si ellos podían decirle dónde él estaba. Juan 
respondió que ellos estaban en el centro histórico. El señor le pidió a Juan 
acompañarle hasta la Plaza de Cataluña. Pero Juan dijo que no podía, porque 
tenía cita y esperaba a su amiga, por eso, Juan le explicó al señor cómo ir a la 
Plaza. El dijo: “siga siempre para abajo, coja el segundo a la izquierda y vaya 
todo recto hasta llegar a  la catedral. Al llegar a la catedral, pregunte a  otros”. 
Además, Juan dijo que había un autobús que iba al mercado, pero, para cogerlo
el señor necesitaba encontrar la parada que estaba  en la misma calle, cerca de 
la fuente. Mientras ellos hablaban llegó Pepa. El señor dijo “gracias” a Juan y 
éste con Pepa se fue.

Кількість симолів -1000
Кільксть контрольних моментів -45


