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Fontos tudnivalók 
 
 
 

 
Figyeljen a következőkre! 

1. A vizsgán semmilyen segédeszközt nem használhat. 

2. Olvassa el figyelmesen a feladatokat! A feladatokban (0) kód alatt egy példát talál, 

amely segíti Önt a feladat megoldásában. 

3. A feladatok megoldási sorrendje Öntől függ. 

4. Tollal dolgozzon! 

5. Ha javítani akar, egy vonallal húzza át a hibás megoldást, és írja fölé/mellé a helyeset! 

Csak egyértelmű javítást fogadunk el. 
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1. feladat 

Olvassa el a szöveget! Válaszoljon röviden, saját szavaival a kérdésekre! Munkáját a 0-

val jelölt példa segíti. 

Test és lélek harmóniája 

 1955. november 12-én hetvenhét éves korában halt meg Hajós Alfréd, Magyarország 

és a világ úszósportjának első olimpiai bajnoka. Rendkívül gazdag, termékeny életmű az övé, 

nem csak a medencében, hanem a sportpályákon, no meg a tervezőasztalnál is megállta a 

helyét, hiszen korának egyik ünnepelt építésze volt. 

 A tizennyolc éves építészhallgató 1896. április 11-én a pireuszi Zea-öböl 12 fokos 

vizében megnyerte előbb a száz, majd az ezerkétszáz méteres szabadstílusú úszást. A korban 

forradalmian újnak számító delfinszerű lábtempóval és váltott karral, úgynevezett  „magyar” 

stílusban úszott.  

 Első olimpiai bajnokunk élete és családjának sorsa kész regény. Hajós Alfréd 

tizenhárom éves volt, amikor édesapja a Dunába fulladt. Ez a tragédia ösztönözte őt arra, 

hogy versenyszerűen ússzon. Nyolc évvel fiatalabb öccse, Henrik ugyancsak olimpiai 

aranyérmes, 1906-ban szintén Athénban a 4x250 méteres váltó tagjaként állhatott a dobogó 

tetejére. 

 Hajós Alfréd már 1897-ben abbahagyta a versenyszerű úszást, és 1902-ben az első 

magyar labdarúgó-válogatott tagja lett, emellett sík- és gátfutásban valamint diszkoszve-

tésben is magyar bajnokságot nyert. 

 1907-től Lechner Ödön, a zseniális szecesszós építész irodájában dolgozott, majd ön-

állósította magát. Az építészek szellemi olimpiáján sem talált legyőzőre, 1924-ben Párizsban 

stadiontervét ezüstéremmel jutalmazták úgy, hogy az aranyérmet nem adták ki.  

 Hajós Alfréd tervezte többek között a manapság az ő nevét viselő margitszigeti Nem-

zeti Sportuszodát, a győri és a szegedi (ma Liget-fürdőnek nevezett) versenyuszodát, a 

debreceni Arany Bika Szállót. A háború után az ő útmutatása alapján építették újjá a buda-

pesti Vajdahunyad várát. 

 Hajós Alfréd életében valóban megvolt a test és a lélek harmóniája. Nevét fő művén, a 

sportuszodán kívül négy iskola és a margitszigeti sétány viseli, emlékét a róla elnevezett 

társaság ápolja.  

 (Pap István: Test és lélek harmóniája nyomán. Nemzeti Sport 2005. november 12.) 
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(0) Milyen idős volt Hajós Alfréd, amikor meghalt? 

               Hetvenhét éves volt.….. 

(1) Milyen szellemi munkával foglalkozott a sport mellett? 

………………………………………………………………………………………………. 

(2) Milyen versenyszámokban nyert hajós Alfréd olimpiai bajnokságot? 

………………………………………………………………………………………………. 

(3) Mi történt az édesapjával? 

………………………………………………………………………………………………. 

(4) Mit jelent a „magyar” stílus? 

………………………………………………………………………………………………. 

(5) Milyen eredményt ért el Hajós Alfréd öccse, Henrik? 

……………………………………………………………………………………………… 

(6) Milyen más sportokkal foglalkozott Hajós? 

………………………………………………………………………………………………. 

(7) Hányadik helyezést ért el stadionterve az 1924-es párizsi építész-olimpián? 

………………………………………………………………………………………………. 

(8) (9) Említsen két fontos épületet, amelyet Hajós Alfréd tervezett! 

……………………………………………………………………………………………… 

(10) (11) Sorolja fel, mi őrzi ma Hajós Alfréd emlékét? 

……………………………………………………………………………………………….   

 

Az alábbi táblázatba ne írjon! A javító tanár tölti ki. 

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. Max. Elért 
pont 
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2. feladat 

Olvassa át a szöveget, majd válassza ki, milyen állítások kapcsolódnak az egyes 

kérdésekhez! A betűvel jelölt szövegrészeket társítsa a megfelelő kérdésekhez! Munkáját 

a 0-val jelölt példa segíti. 

Váradra érkezve 

– Akkor szerettem bele Erdélybe, amikor a barátaimmal az egyetemen elhatároztuk, hogy 

bejárjuk. Különös világ. Varázsa van… (A) 

– A szüleim csodálkoztak: „Meg vagy te húzatva? Hiszen aki teheti, áttelepül 

Magyarországra! Te meg Nagyváradra akarsz menni?” (B) 

– Nem vagyok idevalósi. Tatáról érkeztem, ide jöttem férjhez. Én sem gondoltam soha, hogy 

itt kötök ki. (C) 

Langmár Kingának hívják. A harmadik kisbabáját várja, az ötéves Zsombor és a kétéves 

Zsejke otthon játszanak. Siet, de azért szakít időt a beszélgetésre. (D) 

– Hajtott a kalandvágy. Addigra már megfordultam egy-két helyen a világban: Hollandiában, 

Japánban… Szeretek utazni, más embereket megismerni. (E) 

– Az egyik csoporttársamhoz, aki innen. Váradról származott, gyakran jött látogatóba egy 

barátja. Ő lett a párom. (F)  

– Imádom az üzletet, szeretem alakítani az emberek ízlését, élvezem, ha valami szépet 

ajánlhatok. Rengeteg embert ismertem meg így. Ma már törzsvevőink vannak. (G) 

– Eleinte gondoltunk arra, hogy Magyarországon maradunk, de a kilencvenes évek elején nem 

találtunk tanári állást. (H)  

– A Testnevelési Egyetemre jártam Budapesten. (I) 

– A párommal jártunk Angliában, ott láttuk, milyen kedves ajándékboltokban lehet vásárolni. 

Ott ugrott be az az ötlet, nyissunk Nagyváradon valami hasonlót! Ékszereket, 

ajándéktárgyakat hoztunk be Mexikóból, Indiából. (J) 

– Egy kicsit már beszélek románul is, mert szükségem van rá. A város lakosságának már csak 

harminc százaléka magyar, nem úgy, mint Ady Endre idejében, amikor a város magyar 

kulturális központnak számított. A sok betelepülő miatt ez már a múlté. (K) 

      (Hulej Emese: Váradra érkezve című interjúja nyomán. Nők Lapja. 2006. február 15.) 

(0) Nagyvárad, január 29. Nők Lapja közönségtalálkozó. A szemem megpihen egy 

fiatal arcon. Kiragyog a tömegből. Ki lehet ez a lány?  D 

(12) Nagyváradi vagy? …….. 

(13) Hol éltél? Hol tanultál azelőtt? ….. 

(14) Hogy ismerted meg a férjedet? …… 
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(15) Nagy szerelemnek kellett lennie, ha otthagytál érte mindent. Voltál azelőtt 

külföldön? ……. 

(16) Mit jelent számodra Erdély? …… 

(17) A szüleid mit szóltak ahhoz, hogy elmész? …… 

(18) Nem tudtatok volna Magyarországon dolgozni? …… 

(19) Milyen lehetőségeitek voltak itt, Nagyváradon? ……. 

(20) Bejött az üzlet? Jól megy? …….. 

(21) Hogy állsz a román nyelvvel? Szükséged van rá? ……. 

Az alábbi táblázatba ne írjon! A javító tanár tölti ki. 

12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. Max. Elért 
pont 

          10  

 

3. feladat 

Olvassa el a szöveget, majd tanulmányozza a táblázatot! Döntse el, melyik válasz igaz, 

melyik hamis! Megoldását jelölje X-szel a megfelelő oszlopban! Munkáját a 0-val jelölt 

példa segíti. 

A valódi csoki egészséges 

 

 A csokoládé, mint annyi minden más, Amerikából került Európába. Nem igaz, hogy a 

kakóbabból készült ital az aztékok találmánya volt. A kakaófa terméséből először a maják 

készítettek fűszeres italt. A recept a mai ízlésnek kissé szokatlan, s cseppet sem hasonlít a 

közkedvelt csoki ízéhez. Az őrölt kakaóbabhoz vizet, kukoricalisztet, vaníliát és chilit adtak, 

cukrot nem. Az aztékoknál a kakaó az istenek itala volt, ezért a spanyol hódítókat – akiket 

isteneknek véltek – csokoládéitallal kínálták. A spanyolok átformálták az italt, a chilit 

kihagyták belőle, fahéjat és sok-sok cukrot adtak hozzá.  

 Európában a csokoládé-fogyasztás a 17-18. században terjedt el. Először Spanyol-

országban, majd Franciaországban vált népszerűvé a forró csokoládéital.  

 Az első szilárd csokoládét 1842-ben kezdte forgalmazni az angol Cadbury cég. A 

csokoládészeletet 1847-ben találták fel, s az első tejcsokit a svájci Nestlé testvérek 

kísérletezték ki 1876-ban. 

 A csokoládé gyógyító hatásával a kezdetektől fogva tisztában volt az ember, de csak 

napjainkban kezdik ezt tudományosan is igazolni. Amit magunk is megfigyelhetünk az az, 

hogy a csokoládé élénkít, mert növeli a vércukor szintjét, illetve hangulatjavító hatása van. 
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Persze a mértéktelen fogyasztása nem egészséges, hiszen könnyen elhízáshoz, a fogak 

romlásához vezethet. 

 Farkas Elemér évek óta gyűjti a régi csokoládés, bonbonos ládikákat, díszdobozokat, 

gyártóeszközöket. Négyezer-ötszázféle csokit ismer. Reméli, hogy nemsokára megnyithatja 

Budapesten magánmúzeumát, ahol a látogatók elegáns környezetben ismerkedhetnek meg a 

csokoládégyártás történetével. A Csokoládé Múzeum interaktív szórakozást nyújt majd. Az 

érkezéskor mindenki ezeréves mexikói recept alapján készült chilis-fahéjas csokigolyót kap 

majd, valódi csokoládéból készült italt kortyolgathat, azután elkészítheti saját táblás csokiját, 

amelyet saját tervezésű díszdobozba csomagolhat. Farkas úr szerint fontos, hogy minden 

ember ráébredjen a csokoládé csodájára, és megismerje igaz történetét.  

(Müller Éva: A csokoládé titka. Képes Újság 2006. 02. 17. és A valódi csoki egészséges. Zöld 

Újság. 2006. április című cikkek nyomán.) 

 Igaz Hamis 

(0) A csokoládé Amerikából származik. X  

(22) A csokit az aztékok fedezték fel.   

(23) Ma is a maja recept szerint készítjük a csokoládét.   

(24) Az aztékok tisztelték a spanyolokat, ezért adtak nekik  
csokoládéitalt. 

  

(25) A franciák találták ki, hogy cukrot kell tenni a forró  
csokoládéba. 

  

(26) A 19. század közepéig csak a folyékony csokoládét ismerték.   

(27) A tejcsokit először Svájcban gyártották.   

(28) Tévedés, hogy a csokoládétól jókedvűek leszünk.   

(29) Annyi csokit ehetsz, amennyit akarsz, semmi bajod nem lesz.   

(30) Hamarosan megnyílik Budapesten az Állami Csokoládé Múzeum.   

(31) Farkas Elemér az ezeréves mexikói recept alapján is készít csokoládét.   

(32) A múzeumban majd mindenki készíthet magának egy-egy tábla csokit.   

(33) Farkas úr szerint elsősorban a gyermekeknek kell megismerniük a 
csokoládégyártás történetét. 

  

 
Az alábbi táblázatba ne írjon! A javító tanár tölti ki. 
22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. Max. Elért 

pont 
            12  
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maximális 

pont 
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1. feladat 11  
2. feladat 10  I. Olvasott szöveg értése 
3. feladat 12  

ÖSSZESEN 33   
    
    
      
 javító tanár  

 
 

Dátum:  ................................................ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
__________________________________________________________________________  
 
 

   
pontszáma

programba 
beírt 

pontszám  
 I. Olvasott szöveg értése      

    
      
      
           

javító tanár  jegyző 
 
 
 Dátum: ......................................  Dátum: .................................  
 
Megjegyzések: 
1. Ha a vizsgázó a II. írásbeli összetevő megoldását elkezdte, akkor ez a táblázat és az aláírási rész 
üresen marad! 
2. Ha a vizsga az I. összetevő teljesítése közben megszakad, illetve nem folytatódik a II. összetevővel, 
akkor ez a táblázat és az aláírási rész kitöltendő!   
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Fontos tudnivalók 
 
 
 

1. A vizsgán semmilyen segédeszközt nem használhat. 

2. Olvassa el figyelmesen a feladatokat! A feladatokban (0) kód alatt egy példát talál, 

amely segíti Önt a feladat megoldásában. 

3. A feladatok megoldási sorrendje Öntől függ. 

4. Tollal dolgozzon! 

5. Ha javítani akar, egy vonallal húzza át a hibás megoldást, és írja fölé/mellé a 

helyeset! Csak egyértelmű javítást fogadunk el. 
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1. feladat 

Olvassa el az alábbi szöveget! A kipontozott helyekre írja be a zárójelben található ige 

megfelelő ragos alakját! Munkáját a 0-val jelölt példa segíti. 

 

Vásárlási tippek 

Egyre több trópusi gyümölcsöt vásárolunk (vásárol) (0). A mi éghajlatunkon sajnos nem 

terem meg a banán, a citrom, az avokádó, a füge, a mangó, de még a narancs sem. Nem 

…………………………..(tehet) (1) mást, csak azt, hogy messzi országokból exportáljuk 

ezeket a finomságokat. 

A hosszú szállítás miatt a trópusi gyümölcsöket mindig éretlenül, zölden …………….(szed) 

le (2), és legfeljebb félig éretten ………………(kerül) (3) a boltok polcaira. Mindig hagyjunk 

időt a gyümölcsnek az utánérésre, mert csak akkor finom, ha már teljesen 

………………(megérik) (4). Vásárlás előtt  ………………(néz meg) (5) alaposan, hogy mit 

veszünk: a foltos, ütődött darabokat ne …………………….(vesz meg) (6), nem érdemes haza 

cipelni ! Soha ne ………………….(csomagol) (7) semmilyen gyümölcsöt nejlonzacskóba! 

Ilyenkor lehet, hogy nem tud a gyümölcs szellőzni, és könnyen befülled, majd 

…………………….(megrohad) (8). Ne ………………….(tart) (9) hűtőszekrényben sem a 

trópusi gyümölcsöt, mert ez ………………………(gátol) (10) az érési folyamatot, amely 

nagyon fontos, ha élvezni………………..( akar) (11) az eredeti ízeket. Természetesen ezeket 

a jó tanácsokat nem csak a trópusi gyümölcsök vásárlásakor érdemes észben tartani. Jó 

étvágyat kívánunk! 

(Kiskegyed 2006. 15. évfolyam 2. szám) 

 
Az alábbi táblázatba ne írjon! A javító tanár tölti ki. 

 

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. Max. Elért 
pont 

           11  

 

2. feladat 

Olvassa el az alábbi szöveget! Válassza ki a felsorolásból, hogy melyik igekötő illik a 

mondatba! Ezután írja be a megfelelő igekötőt a kipontozott helyre! Munkáját a 0-val 

jelölt példa segíti. 

Mesevilág – Nemzetközi Népmese- és Hagyománypark Kőszegdoroszlón 
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 Hey Lóránt 1999-ben alkotta meg(0) és dolgozta … (12) a Nemzetközi Népmese- és 

Hagyománypark tervét. Tervei szerint a park majd . .….ismerteti (13) a látogatókkal hazánk 

és más népek mesekincsét, népi hagyományait. Úgy gondolta, hogy a létesítmény segít majd 

..…őrzni (14) azt a kulturális örökséget, amelyet  .…. akarunk adni (15) gyermekeinknek a 

következő évezredben. A parkban kiállító országok .…mutathatják (16), hogy mivel 

gazdagították hazájukat és ezzel a nagyvilágot. 

 Mindezek mellett, ha megvalósul az elképzelés, akkor nagyszerű lehetőség nyílik arra 

is, hogy a látogatók sok mindent .....tudjanak (17) a különböző országok népeiről, 

kultúrájáról, földrajzáról, növény- és állatvilágáról.  

 Amikor a park tervét .….állították  (18), fontos szempont volt az, hogy ne csak a 

gyermekek, hanem a felnőttek is .….találják (19) az érdeklődésüknek .….felelő (20) hasznos 

elfoglaltságot. Ők is tudjanak értelmesen pihenni, …..kapcsolódni (21) a természetben! 

Kőszegdoroszló, hazánk egyik gyönyörű kis települése, az Alpok lábánál terül .…. (22) Eddig 

csak nagyon kevesen hallottak róla, pedig érdemes a környékkel is megismerkedni. Itt fogják 

remélhetőleg hamarosan ...…építeni (23)  ezt a fantasztikus mesevilágot. 

(Köteles István: Mesevilág című írása nyomán. Zöld Újság. 2005. szeptember) 

 

 (0) meg ki fel el 

 (12) meg össze be ki 

 (13) be meg át le 

 (14) vissza rá át meg 

(15) át      fel rá bele 

(16) fel vissza be le                 

(17) be föl be meg 

(18) össze be fel át 

(19) meg ki be fel 

(20) meg be le  vissza 

(21) be ki fel át 

(22) ki be át el 

(23) le fel rá össze   

 

 

 

 



 

írásbeli vizsga, II. összetevő 5 / 8 2008. május 5. 
0802 

Magyar mint idegen nyelv — középszint Név: ...........................................................  osztály:...... 

 

Az alábbi táblázatba ne írjon! A javító tanár tölti ki. 

 

12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. Max. Elért 
pont 

            12  

 

 

3. feladat 

Olvassa el a szöveget, és pótolja a hiányzó főnévragokat! Munkáját a 0-val jelölt példa 

segíti. 

 

A városból (0) ki a zöld…. (24) 

 

 Süt a nap, itt a tavasz! A szabadba vágyunk mindannyian. Szeretnénk átadni 

tapasztalatainkat, hova induljanak a kerékpár szerelmesei. Hazai kirándulóhelyek…… (25) 

kerestünk fel folyóparton és hegyvidéken. Végül nagyon megtetszett a nyugati határszélen a 

táj: az osztrák-magyar határon átnyúló Natúrpark a kerékpárosok kedvenc területe lett az 

utóbbi időben. Kőszegfalva……. (26) indul a kerékpárút, áthalad Kőszeg….. (27), majd kicsi 

faluk….. (28) érkezik, és fut tovább az út. A fehérre meszelt kis házak gyakran a fák zöldje… 

(29) tűnnek elő. A természetbarátoknak valóságos kincsesbánya ez a vidék, mert igen gazdag 

az élővilága.  A Kőszegi-hegység…. (30) nagyon ritka állatok és növények is  élnek. Őket 

természetvédelmi törvények védik a kipusztulástól. Reméljük, hogy egyre többen felfedezik 

majd a vidék szépségét, és élvezik a kerékpározás örömét. 

 

(Bus István: Városból ki … című írása nyomán. Nők Lapja. 2006. május 10.) 

 

Az alábbi táblázatba ne írjon! A javító tanár tölti ki. 

 

24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. Max. Elért 
pont 

       7  

 



 

írásbeli vizsga, II. összetevő 6 / 8 2008. május 5. 
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írásbeli vizsga, II. összetevő 7 / 8 2008. május 5. 
0802 

Magyar mint idegen nyelv — középszint Név: ...........................................................  osztály:...... 



 

írásbeli vizsga, II. összetevő 8 / 8 2008. május 5. 
0802 

Magyar mint idegen nyelv — középszint Név: ...........................................................  osztály:...... 

 
 
 
 
 

  
maximális 

pont 
elért 
pont 

1. feladat 11  
2. feladat 12  II. Nyelvhelyesség 
3. feladat 7  

Dolgozatpont összesen 30   
Vizsgapont összesen 18  

    
    
      
 javító tanár  

 
 

Dátum:  ................................................ 
 
 
 
 
 
 
 
__________________________________________________________________________  
 
 

   
pontszáma

programba 
beírt 

pontszám  
 I. Olvasott szöveg értése    
 II. Nyelvhelyesség      

    
      
      
           

javító tanár  jegyző 
 
 
 Dátum: ......................................  Dátum: .................................  
 
Megjegyzések: 
1. Ha a vizsgázó a III. írásbeli összetevő megoldását elkezdte, akkor ez a táblázat és az aláírási rész 
üresen marad! 
2. Ha a vizsga a II. összetevő teljesítése közben megszakad, illetve nem folytatódik a III. összetevővel, 
akkor ez a táblázat és az aláírási rész kitöltendő!   



 

Magyar mint idegen nyelv  középszint — írásbeli vizsga 0802 
  III. Hallott szöveg értése 

Név: ...........................................................  osztály:...... 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

MAGYAR 
MINT IDEGEN NYELV 

 
KÖZÉPSZINTŰ 

ÍRÁSBELI VIZSGA 
 

2008. május 5.  8:00 
 

 

III. Hallott szöveg értése 
 
 

Időtartam: 30 perc 
 
 

 
Pótlapok száma 

Tisztázati  
Piszkozati  

 
 
 

OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS 
MINISZTÉRIUM 

 É
R

E
T

T
S

É
G

I 
V

IZ
S

G
A

 ●
 2

0
0

8
. 

m
á

ju
s 

5
. 



 

írásbeli vizsga, III. összetevő  2 / 8 2008. május 5. 
0802 

Magyar mint idegen nyelv — középszint Név: ...........................................................  osztály:...... 

Fontos tudnivalók 
 
 
 

A szövegekhez tartozó feladatokat a füzetben találja meg. 

A feladatokon a szöveg hallgatása közben és utána is dolgozhat.  

A feladatokat zene választja el. 

Lesz egy kis ideje arra, hogy a feladatokkal megismerkedjen a szöveg elhangzása előtt. 

Először meghallgatja a szöveget egyszer. Utána van idő a feladat megoldására. 

Ezután elhangzik a szöveg másodszor. Ekkor ismét van idő a feladaton dolgozni. 

Mindhárom szöveget így fogja meghallgatni. 

A teljes feladatsor elhangzása után még marad idő az ellenőrzésre. 

Harminc percig dolgozhat. 

 

Jó munkát! 
 



 

írásbeli vizsga, III. összetevő  3 / 8 2008. május 5. 
0802 

Magyar mint idegen nyelv — középszint Név: ...........................................................  osztály:...... 

1. feladat 

Egy felmérést fog hallani a rendszeres sport, a testmozgás szükségességéről. Pótolja a 

hiányzó szavakat, kifejezéseket! Munkáját a 0-val jelölt példa segíti. Most olvassa át a 

feladatot! 

 

(0) Az EU-tagállamok lakóinak hatvan  százaléka sportol. 

(1) Az  EU-ban lakók …………………………. százaléka sportegyesület tagja.  

(2) A legaktívabbak az emberek …………………….., de kevesen sportolnak például 

(3)  ………………………… . 

(4) Legalább heti két alkalommal ………………….. intenzív testmozgást kell végezni. 

(5) A magyar diákok több, mint …………………  ennél kevesebbet mozog. 

(6) Az iskolai testnevelés órákon ……………………… gyerek nem vesz részt. 

(7) Béres Alexandra szerint a testedzéssel többféle betegség megelőzhető, például: 

…………………..  

 

Ide ne írjon! A javító tanár tölti ki. 

 

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Max. Elért 
pont

       7  

 



 

írásbeli vizsga, III. összetevő  4 / 8 2008. május 5. 
0802 

Magyar mint idegen nyelv — középszint Név: ...........................................................  osztály:...... 

2. feladat  

Egy interjút fog hallani a szülők és a gyerekek kapcsolatáról. Tanulmányozza a táb-

lázatot, és döntse el, melyik állítás igaz, melyik hamis! A megoldást jelölje X-szel a 

megfelelő oszlopban! Munkáját a 0-val jelölt példa segíti. Most olvassa át a feladatot! 

 

 Igaz Hamis 

(0) A gyerek örömmel válaszol, ha a szülők beszélnek 
hozzá. 

 X 

(8) A fiú arra  gondol, hogy meg fog változni.   

(9) A fiú szerint az apja mindig ugyanazt mondja.    

(10) A lánynak nincs kedve végighallgatni a szüleit.   

(11) A lány inkább nem tanul, elmegy bulizni.   

(12) Az apa sokszor megtiltja, hogy a gyerek szórakozni 
menjen. 

  

(13) Az apa tulajdonképpen nem törődik a gyerekével, a 
gyerek azt csinál, amit akar. 

  

(14) Dávid Bea és Albert Fruzsina újságírók.   

(15) A felmérés során 250 budapesti fiút kérdeztek meg.   

(16)  A vizsgálat alkalmával az apák, az anyák és a 
gyerekeik ugyanazokat a kérdéseket kapták. 

  

 

 

Ide ne írjon! A javító tanár tölti ki. 

 

8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. Max. Elért 
pont 

         9  

 



 

írásbeli vizsga, III. összetevő  5 / 8 2008. május 5. 
0802 

Magyar mint idegen nyelv — középszint Név: ...........................................................  osztály:...... 

3. feladat 

Ön egy magyar pályaudvaron áll, a hangosbemondót hallgatja. Írja be a hallott infor-

mációkat! Munkáját a 0-val jelölt példa segíti. Most olvassa át a feladatot! 

 

Városnév Érkezés 
(időpont) 

 

Indulás 
(időpont) 

Késés 
(perc) 

Vágány Megállás 

(0)Zürich-
Innsbruck-Bécs 

15 ó 28 p — 150 perc — — 

(17)  
(18) 
 

 13 ó 25 p    

(19) Eger 
(20) 
 

   hatodik  

(21) Gödöllő 
(22) 

     

(23)  
(24) 
(25) 

    Tatabánya, 
Győr, 
Petőháza 

 

 

Ide ne írjon! A javító tanár tölti ki. 

 

17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. Max. Elért 
pont 

         9  

 



 

írásbeli vizsga, III. összetevő  6 / 8 2008. május 5. 
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Magyar mint idegen nyelv — középszint Név: ...........................................................  osztály:...... 



 

írásbeli vizsga, III. összetevő  7 / 8 2008. május 5. 
0802 

Magyar mint idegen nyelv — középszint Név: ...........................................................  osztály:...... 



 

írásbeli vizsga, III. összetevő  8 / 8 2008. május 5. 
0802 

Magyar mint idegen nyelv — középszint Név: ...........................................................  osztály:...... 

 
 
 
 
 

  
maximális 

pont 
elért 
pont 

1. feladat 7  
2. feladat 9  III. Hallott szöveg értése 
3. feladat 9  

ÖSSZESEN 25   
    
    
      
 javító tanár  

 
 

Dátum:  ................................................ 
 
 
 
 
 
 
 
__________________________________________________________________________  
 
 

   
pontszáma

programba 
beírt 

pontszám  
 I. Olvasott szöveg értése    
 II. Nyelvhelyesség    
 III. Hallott szöveg értése      

    
      
      
           

javító tanár  jegyző 
 
 
 Dátum: ......................................  Dátum: .................................  
 
Megjegyzések: 
1. Ha a vizsgázó a IV. írásbeli összetevő megoldását elkezdte, akkor ez a táblázat és az aláírási rész 
üresen marad! 
2. Ha a vizsga a III. összetevő teljesítése közben megszakad, illetve nem folytatódik a IV. össze-
tevővel, akkor ez a táblázat és az aláírási rész kitöltendő!   
 



 

Magyar mint idegen nyelv  középszint — írásbeli vizsga 0802 
  IV. Íráskészség 

Név: ...........................................................  osztály:...... 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

MAGYAR 
MINT IDEGEN NYELV 

 
KÖZÉPSZINTŰ 

ÍRÁSBELI VIZSGA 
 

2008. május 5.  8:00 
 

 

IV. Íráskészség 
 
 

Időtartam: 60 perc 
 

 
 

Pótlapok száma 
Tisztázati  
Piszkozati  

 
 
 

OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS 
MINISZTÉRIUM 
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R

E
T

T
S
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G

I 
V
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S
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A
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0
0
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. 
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á
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s 
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írásbeli vizsga, IV. összetevő  2 / 12 2008. május 5. 
0802 

Magyar mint idegen nyelv — középszint Név: ...........................................................  osztály:...... 

Fontos tudnivalók 
 
 
 

 

Figyeljen a következőkre! 

 

1. A szövegalkotási feladat megoldásához szótárt használhat. 

2. Olvassa el figyelmesen a feladatokat! 

3. A feladatok megoldási sorrendje Öntől függ. 

4. Tollal dolgozzon! 

5. Ha javítani akar, egy vonallal húzza át a hibás megoldást, és írja fölé/mellé a helyeset! 

Csak egyértelmű javítást fogadunk el. 



 

írásbeli vizsga, IV. összetevő  3 / 12 2008. május 5. 
0802 

Magyar mint idegen nyelv — középszint Név: ...........................................................  osztály:...... 

1. feladat 

Az interneten olvasott a Fiatalok Természetismereti Klubjáról. Érdeklődjön a klub 

munkájáról, programjairól e-mailben! A szöveg terjedelme 50-80 szó legyen! A feladat 

megoldásához szótár használható.  

FTK 

Fiatalok Természetismereti Klubja 

Sziasztok! Egy klubot szeretnék a figyelmetekbe ajánlani, amelynek én is a 

tagja vagyok. A neve: Fiatalok Természetismereti Klubja. 

Jó hely, változatos programok, 1979 óta működik! 

• INGYENES előadások 

• Kirándulások 

• Jó programok 

 

- Április 1. szombat: Virágba borult hegyek a város közepén (úti célunk a 

Sas-hegy) 

- Április 22. szombat: Fedezzük fel együtt Budapest védett természeti 

értékeit! 

Részletek és jelentkezés Kovács Istvánnál: wkovács@freemail.hu 
(www.ftk.tar.hu) 
 
Fogalmazásában térjen ki a következő szempontokra: 

• Szokott-e Ön kirándulni, túrázni? 

• Milyen szerepet játszik az Ön életében a természet? 

• Mi érdekelné inkább: az előadások, a kirándulások, más programok vagy a társaság? 

• Válassza ki az egyik programot, amelyiken szívesen részt venne!  

• Kérjen bővebb információt (például a találkozás időpontja stb.) a programról! 
.................................................................................................................................

.................................................................................................................................

............................................................................................................................... 



 

írásbeli vizsga, IV. összetevő  4 / 12 2008. május 5. 
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Magyar mint idegen nyelv — középszint Név: ...........................................................  osztály:...... 

……………………………………………………………………………………………….. 
 
…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………. 



 

írásbeli vizsga, IV. összetevő  5 / 12 2008. május 5. 
0802 

Magyar mint idegen nyelv — középszint Név: ...........................................................  osztály:...... 

Az alábbi táblázatba ne írjon! Az értékelő tanár tölti ki. 

Értékelési szempont Maximális pontszám Elért 
pontszám 

Tartalom és szöveghossz 6 pont  

Nyelvhelyesség 5 pont  

Összesen 11 pont  

 

2. feladat 

Ebben a feladatban két téma közül választhat. Csak egyet kell kidolgoznia. A szöveg 

terjedelme 100-120 szó legyen! A feladat megoldásához szótár használható. 

 

A) Ön az interneten olvasott a következő nyelvtanulási lehetőségről. Írjon erről egy 

cikket az iskolaújságba! Cikkében fejtse ki azt is, hogy érdemes-e kipróbálni ezt a 

módszert! 

 

Baráti légkör, teasütemény és társalgás idegen nyelven. Kortól, nyelvi felkészültségtől függet-

lenül 

 

 Három évvel ezelőtt egy lelkes hölgy besétált az angyalföldi W. Pinceklubba, és azt 

kérdezte: mi lenne, ha szerveznénk egy angol nyelvű társalgási klubot? A klub dolgozói 

nyitottak voltak az ötletre, s az önkormányzat támogatásával azóta is biztosítják a helyiséget. 

A társalgási klubban korhatár nélkül, kávé, tea, sütemény mellett kötetlen formában folyik a 

beszélgetés.  

 Sikeres-e a nyelvtanulásnak ez a módja? Fejlődhetünk-e, ha nincs tananyag, nincs 

tanár, baráti a légkör, és vidám a hangulat? W. Andrea nyelvtanárnak pozitív tapasztalata van 

az ilyen nyelvi klubokról. H. Szilvia nyelvtanár ugyanakkor úgy véli, hogy a nyelviskolai 

tanfolyamok hasznosabbak, mert tanár nélkül nem lehet pontosan megtanulni egy nyelvet. 

(www.radio.hu 2006.01.20.)  

Fogalmazásában térjen ki a következő szempontokra: 

• Írjon az Ön nyelvtanulási szokásairól! 

• Mi jelentett Önnek nehézséget a magyar nyelv tanulásában? 

• Jó ötletnek tartja-e a társalgási klubot? 

• Győzze meg barátját, hogy érdemes elmenniük / nem érdemes elmenniük a klubba! 



 

írásbeli vizsga, IV. összetevő  6 / 12 2008. május 5. 
0802 

Magyar mint idegen nyelv — középszint Név: ...........................................................  osztály:...... 

vagy: 

B) Ön osztálykiránduláson volt a Balatonnál.  Írjon erről egy cikket az iskola-

újságba! Számoljon be élményeiről, és ajánlja más osztályoknak is ezt az utat! 

Segítségül közlünk egy részletet az utazási iroda reklámfüzetéből. 

 

Nosztalgiavonat a Balaton mellett 

 Tizenhat éve minden nyáron Keszthely és Badacsonytomaj között pöfög lelkesen a 

nosztalgiavonat. A több mint százesztendős mozdonyból és kocsikból álló szerelvény 

ebben az évben március 20-ától augusztus 21-ig közlekedik. 

 A vonat vasárnap és hétfő kivételével mindennap Keszthelyről indul 9 óra 59 perckor, 

és 11 óra 50 perckor érkezik Badacsonytomajba. Itt az utasok lovaskocsis programon, 

lovasbemutatón, népi játékokon vehetnek részt. A felnőtteknek borkóstolást szervezünk, a 

18 éven aluliakat pedig üdítővel vendégeljük meg. 

 A vonat délután 14 óra 53 perckor indul vissza, és 16 óra 33 perckor érkezik 

Keszthelyre. 

(www. radio.hu 2004.08.12.) 

 

     Fogalmazásában térjen ki a következő szempontokra: 

• Hogyan szervezték meg az osztálykirándulásukat?  

• Melyik nap vettek részt a fenti programon? 

• Ön hogy érezte magát? 

• Javasolja, vagy nem javasolja más osztályoknak, hogy utazzanak a nosztalgiavonattal? 

 
…………………………………………………………………………………………………...

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................



 

írásbeli vizsga, IV. összetevő  7 / 12 2008. május 5. 
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Magyar mint idegen nyelv — középszint Név: ...........................................................  osztály:...... 

.......................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................……
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…………………………………………………………………………………………………
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…………………………………………………………………………………………………
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…………………………………………………………………………………………………
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…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………



 

írásbeli vizsga, IV. összetevő  8 / 12 2008. május 5. 
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Magyar mint idegen nyelv — középszint Név: ...........................................................  osztály:...... 

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………… 

Az alábbi táblázatba ne írjon! Az értékelő tanár tölti ki. 

Értékelési szempont Maximális pontszám Elért pontszám 

Tartalom  5 pont  

Formai jegyek és hangnem  2 pont   

Szövegalkotás 3 pont  

Szókincs, kifejezésmód 6 pont  

Nyelvtan, helyesírás 6 pont  

Összesen 22 pont    

 



 

írásbeli vizsga, IV. összetevő  9 / 12 2008. május 5. 
0802 

Magyar mint idegen nyelv — középszint Név: ...........................................................  osztály:...... 



 

írásbeli vizsga, IV. összetevő  10 / 12 2008. május 5. 
0802 

Magyar mint idegen nyelv — középszint Név: ...........................................................  osztály:...... 



 

írásbeli vizsga, IV. összetevő  11 / 12 2008. május 5. 
0802 

Magyar mint idegen nyelv — középszint Név: ...........................................................  osztály:...... 



 

írásbeli vizsga, IV. összetevő  12 / 12 2008. május 5. 
0802 

Magyar mint idegen nyelv — középszint Név: ...........................................................  osztály:...... 

 
 
 
 
 
 
 

  
maximális 

pont 
elért 
pont 
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