
Залікова робота (лексико-граматичний переклад)
варіант IIІ

з іспанської мови (ІI)
(IХ семестр) 2019-2020

факультету іноземних мов
групи ЯE-53

викл. Лукашов А.Ю.

1. Іспанія, яка раніше була “охоронцем” европейського католицизму зараз стає все 
більш світською країною. У  православних країнах, та у інших країнах 
християнської традиції Европи  підлітки також вже не думають про релігію.  
Зараз неможливо уявити молоду людину, яка б бажала пійти до монастирю і стати 
ченцем.  Люди роблять безліч гріхів, але ніхто не молиться задля того, щоб вони 
відпустилися. Я навіть не назвав би людей невірними, але байдужими.
- Так, європейські країни вже надто секуляризувалися. Але, могло б бути і гірше. 
На Бога складайся, а сам праці не цурайся. 

2. Зважаючи на те, що проблема зайнятості молоді є найважливішою, уряд розробив цілу 
низку заходів для стоврення нових робочих місць. Бо, якщо молодь є безробітною, то 
вони знаходять вихід у алкоголі, нарокотиках, відеоіграх.  Оскільки вони не мають 
достатньо коштів, то часто вони пиячать прямо на вулиці, порушуючи суспільний 
порядок. Або стають членами злочинних угрупувань. А не вирішивши питання 
злочінності серед молоді, важко сподіватися, що в майбутньому знизяться показники 
злочинності в цілому. 

3. По молодості усі вважали його зашибезним чуваком, він із своїми друзями  ходив по 
дискотекам, запалюючи усю тусівку,  або по званих вечерях, де,  розігрівшись якимось 
червоним вином змішаним із кока-колою, він штовхав тости. І, звичайно, мав безліч 
інтрижок.  Але, зараз все змінилося, і він живе у стані скрути, має  довгий список нещасть 
та час від часу критикує потворність   ц  ього світу.

4. Він надає перевагу бути одному, ніж у гарній компанії. Більшості подобається 
мати“життя у папках”, але у нього все шкереберть. І дуже довгий  список     нещасть. 
Але, все одно, люди його люблять, бо він - “офігенний” швець. Він може  перекроїти 
будь-яку  футболку під будь-який запит. Одяг від нього порівнюють із хамоном 
найвищої якості.

5. Немає однозначної думки, чи є емансипація молоді негативним або позитивним процесом. 
Але, конфлікти між поколіннями є і будуть, і нема універсальнного засобу їх подолання. 
Тим не менш,  зараз молоді люди здаються більш залежними відбатьків. Молодь зазвичай 
одружується набагато пізніше ніш раніш. Зараз брак уже не розглядається як “поклястися 
у вічному коханні”, а більшість живе у “громадянському шлюбі”.
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La universidad española de los finales de los años cuarenta vivía uno de los momentos 
más tristes de su existencia. No tenía nada que ver ni con los años veinte cuando en la 
Residencia de Estudiantes hacían amistades    Salvador Dalí, pintor, el cineasta Luis 
Buñuel  y los poeta  s García Lorca y  Rafael Alberti.  En esa época parecía que nadie 
manifestaba el menor interés por la vida social. Una simple profesión de agnosticismo 
religioso bastaba para armar revuelo y por eso ninguna persona de ningún curso no habría
sido valiente de hacerlo. Un conformismo en achaques de religión, moral o política 
juzgaba toda la expresión de disidencia como un desafío digno de desprecio. Los 
universitarios intelectualmente inquietos de promociones venideras sólo empezaban su 
camino, siendo modestos coleccionistas de matrículas de honor o sólo se preparaban a 
completar sus estudios .  Entonces, las promociones de la época eran las más 
desmochadas y anodinas, y los primeros chispazos de rebeldía juvenil no habían brotado 
aún.  Sin maestro ni orientadores, sin libros inaccesibles a causa de la censura. Un 
estudiante sólo podía ser un autodidacta, por obra de circunstancias. 

La situación ha cambiado mucho desde aquella época. Pero hoy en día seguimos 
pudiendo oír a los estudiantes  quejarse, por ejemplo, porque ha subido el precio de la 
vivienda en la Residencia. Ellos dicen que nuevas reformas educativas van a comportar 
mayor desigualdad entre  jóvenes y comportarán un retraso de la alfabetización 
informática de los jóvenes y una nueva desigualdad.
Además, acabó por     hacerse   evidente que es prácticamente imposible integrar  a algunos 
grupos de jóvenes desempleados en el la vida laboral y social. Éste debería ser uno de los 
mayores desafíos tanto para el gobierno como para las organizaciones de carácter socia  l.

Sin embargo, la mayor parte de la juventud está satisfecha con su situación personal, 
aunque a medida que aumenta la edad el nivel de satisfacción va disminuyendo, lo que 
parece indicar que las expectativas que los jóvenes tienen puestas en el futuro inmediato 
no se cumplen.
La preocupación más aludida es el terrorismo, seguido por el paro, las drogas, la 
delincuencia, la pobreza y la falta de perspectivas. 
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