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Fontos tudnivalók 
 
 
 
 
 

• Olvassa el a szövegeket figyelmesen! 

• Ha egy-egy szót nem ismer, a szövegösszefüggésből megértheti a jelentést. 

• A feladatok megoldásában segíti a (0)-val jelölt példa. 

• Ellenőrizze megoldásait! 

• Munkája során nem használhat szótárt vagy bármely más segédeszközt! 
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1. feladat 

       Olvassa el figyelmesen Örkény István rövidített novelláját! Döntse el, melyik állítás 

igaz, melyik hamis! A megoldást jelölje X-szel a megfelelő oszlopban!  

 

Az új lakó 

 

- Te ilyen ember vagy?  Kezdem megbánni, hogy hozzád kötöttem az életemet! 

Szomszédaim – valami Románék vagy Révészék – még csak egy hete költöztek be. 

Szerencsére se gyerekük nincs, se porszívójuk… Még névtáblájuk se. Csak televíziójuk.  

- Te beszélsz? Azt mondják, német tisztekkel jártál vacsorázni. 

            Este hat óra tájban érkeznek haza: ma is, mihelyt megjöttek, bekapcsolták a televíziót. 

Az én teakonyhám és az ő szobájuk fala közös. Lassú lángon felteszem melegedni a krumpli-

pürét. 

……………. 

Lassan keverem a krumplipürét. 

A takarítónő (Berta néni) hetente kétszer jön, és akkor két napra előre megfőz. Mielőtt 

elmenne, mindent a számba rág, mint egy kisgyereknek. Itt a hideg hús, azzal az író úrnak 

semmit nem kell csinálni. Itt a savanyúság, azzal se. Csak ezt a krumplipürét kell meg-

melegíteni… 

Tessék utánam mondani, mert az író úr mindent elfelejt. Ne féljen, Berta néni, nem fogom 

elfelejteni. De csak lassú lángon. Csak lassú lángon, Berta néni. És tetszik majd keverni? 

Mivel tetszik keverni? Kanállal. Fakanállal? Fakanállal. És lassú lángon, író úr. Lassú lángon, 

Berta néni. Köszönöm szépen. Isten vele. 

- Húsz éve hazudsz a világ szemébe!  

- Vigyázz! Ha túlfeszíted a húrt, megkeserülöd! 

Lehet, hogy nézni jó egy ilyen antifasiszta szerelmi drámát, de itt, a teakonyhában úgy 

hangzik, mint valami veszekedés. Sajnos, a krumplipürét nem lehet itthagyni. Minél mele-

gebb lesz, annál sűrűbben pöfög.  

- Nekem te hiába játszod a mártírt! A saját keresztlányát ki jelentette föl? 

- No, mondd csak! Halljuk! Erre kíváncsi vagyok! 

Mindjárt kész leszek. Most már nemcsak pöfög. Most már lő. 

- Ha tudni akarod, nekem bizonyítékaim vannak! 

- Ezt mindenki mondhatja. 

- Hát akkor tessék, ide nézz… 



 

írásbeli vizsga, I. vizsgarész 4 / 12 2006. október 24. 
0521 

Magyar mint idegen nyelv — emelt szint Azonosító 
jel: 

               

Odaát valami nyikorog, talán egy fiókot húznak ki… Aztán lábdobogás hallatszik át, 

dulakodás, hörgés. Egy női hang – nyilván a németek szeretője – felsikolt. 

- Segítség! Megöl! 

Egy lövés. Egy elzuhanó test puffanása. Még egy lövés, aztán végre csönd. És meleg a 

krumplipürém. 

Szomszédaimnak még a névtáblájuk sem volt kitéve. Másnap, harmadnap mindenki, 

aki őket kereste, tévedésből énhozzám csöngetett be. A rendőrség, a tisztiorvos, újságírók és 

fotográfusok… Nem is volt nekik televíziójuk. A férfi – akit se Románnak, se Révésznek, 

hanem Rónainak hívtak – az enyhítő körülmények figyelembe vételével nyolcévi börtönt 

kapott. 

Most csönd van a szomszéd lakásban. 

 

(Örkény István: Az új lakó in: Örkény István: Egyperces novellák. Magvető. Bp. 1974. 170-

172. nyomán) 

  IGAZ HAMIS 

(0) Az író szomszédját Révésznek hívják.       X 

1. A szomszédoknak nincs névtáblájuk.   

2. A szomszéd lakásból veszekedés hallatszik át az író konyhájába.   

3. A krumplipürét fakanállal kell kevergetni.   

4. Berta néni a szomszédban lakik.   

5. Az író az ebédjét maga főzi.   

6. Az író azt gondolja, hogy a szomszédok állandóan tévét néznek.   

7. A szomszéd házaspár általában este tízkor érkezik haza.   

8. A rendőrség becsöngetett, és letartóztatta az írót.   

9. A szomszédban gyilkosság történt.   

10. Rónait börtönbüntetésre ítélték.   
  

Ide ne írjon! A javító tanár tölti ki. 

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

          10  
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2. feladat 

 Olvassa el az interjúrészletet! A riporter kérdéseit, megjegyzéseit a szöveg után 

találja. A megfelelő mondat betűjelét írja a kipontozott helyre! 

   

Bozsik Yvette – a modern táncművészet apostola 

 
Fekete garbó, fekete nadrág. Gyermekkezek. Vállra omló szőke haj. Arca nyugodt, harmo-

nikus, szeme csillog. Szavai olykor vulkanikus erővel törnek fel. Döbbenten figyelem, hogy fér 

meg ennyi ellentmondás. Erő és gyengeség, hit és kétség, harmónia és szenvedély.  

– ………………a…………….. (0) 

– Persze. Bár Szolnokon születtem, és már nem is vagyok annyira ifjú, ezzel együtt 

vállalom a falusi kislányságot. 

– ……………………………… (11) 

– Eszébe nem jut. Máshonnan jönnek a késztetések. Talán onnan, hogy a balett-

intézetben rájöttem, a klasszikus keretek között soha nem fogom tudni kifejezni azt, 

amit én szeretnék. 

– ……………………………… (12) 

– Keresem, ahogyan mindig is kerestem. Amikor tornásztam, amikor szavaltam, 

amikor énekléssel foglalkoztam. Most is ezt keresem a táncban. Legfeljebb érzem, 

hogy egyre közelebb jutok valamihez… 

– ……………………………..   (13) 

– Egy táncos is! Láttam Mary Wigmant videón, jóval hatvanon túl a színpadon. 

Egészen fantasztikus volt… Én is ezt szeretném egyszer megélni, megcsinálni. Talán 

egyetlen mozdulatba belesűríteni mindazt, amit tudok, sejtek, érzek a világból. 

Egyetlen mozdulatba… 

– ……………………………….. (14) 

– Mert a legőszintébb emberi tevékenység. A mozdulataiban az ember nem tud 

hazudni. 

– ……………………………….. (15) 

– Igen. Sok rosszat kaptam a férfiaktól. Hazugságokat, megcsalatásokat, bántásokat… 

Gondoltam, ha egyszer majd lesz lányom, akkor felkészítem ez ellen. 

– ………………………………... (16) 

– Igen, erre én is gondoltam. És arra is, hogy nehéz lesz olyan férfit találnom. 
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– ………………………………... (17)  

– …akik emellett munkamániásak, szeszélyesek, makacsok, mint én. Aztán egyszer 

csak találkoztam valakivel, aki végtelen türelemmel tudja kezelni az összes 

szeszélyemet. Ezzel együtt meg voltam győződve arról, hogy nekem csak lányom 

lehet, és így fogom megsokszorozni magamat. Erre mit tesz a sors? Fiam született… 

Amióta ő van, alapvetően változott meg a viszonyulásom a világhoz, emberekhez, 

nőkhöz, férfiakhoz, önmagamhoz. 

– …………………………………. (18) 

– Talán, hogy türelmesebb… megértőbb… nyitottabb… alázatosabb… lettem, hogy a 

humor fontosabb lett számomra… 

– …………………………………. (19) 

– Nem hiszem, hogy hiú vagyok… Rengeteg hazai és nemzetközi kitüntetésem, díjam 

van, de igazán egyik sem érdekel. Viszont nagyon sokat jelent számomra, hogy együtt 

dolgozhattam zseniális művészekkel, hogy koreografáltam a párizsi opera színpadán, 

hogy elfogadott a Katona József Színház társulata – ez mind valami fantasztikus 

visszaigazolás. 

– …………………………………  (20) 

– Ugyan! Előfordul, hogy nem is osztok magamra egyáltalán. Pedig igazán szeretnék 

benne lenni, csak ha táncolnék benne, akkor – úgy érzem – nem tudnék kellően 

figyelni a többiekre. Szerencsére már vannak olyan jók, hogy remekül pótolnak. 

– …………………………………   (21) 

– Amikor már sokadik hónapos voltam a fiammal, egyik kedvenc szerepemet átadtam 

Krausz Aliznak, és tényleg kíváncsi voltam, hogy fogom figyelni a háttérből. Nos… 

boldogságot éreztem. Fontosabb lett a társulat, a produkció, mint a személyes 

becsvágyam. Jó volt tapasztalnom ezt. 

Órájára néz, int, hogy mennie kell, megígérte a gyereknek. 

 (Szegő András: Sztárinterjú. Bozsik Yvette című írása nyomán Nők Lapja 2005. 06. 29.) 

 

      a)   Falusi kislány? 

b) Nem érzi, hogy túlságosan büszke magára? 

c) Ahogy általában a szenvedélyes embereknek… 

d) Tudja, mi az? 
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e) Nemcsak ez a hiúság… Látok itt gyönyörű, fiatal lányokat. Soha nem féltékeny 

rájuk? Nem oszt magának mutatósabb szerepet? 

f) Mondja, egy ilyen törékeny nőnek hogy jut eszébe, hogy a balett sok évszázados 

hagyományai helyett teremtsen egy új, meghökkentő formanyelvet? 

g) Szerencsére? Ezt őszintén mondja? 

h) Jó, jó, de hogy szülessen egy lánya, mégiscsak kell egy férfi… 

i) Tudom, hogy csúnya felvetés, de táncban azért az idő limitál. Egy költő, ha megéri, 

akár százévesen is elmondhatja azt a számára fontos mondatot… 

j) Mit jelent ez? 

k) Akkor tényleg gyűlölte a férfiakat? Mert a táncaiban szinte mindig undorító, hitvány 

alakokként ábrázolta őket… bennünket… Nem mintha nem lett volna igaza… 

l) Miért éppen a tánc ragadta meg? 

  

  

Ide ne írjon! A javító tanár tölti ki. 

 

11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. Max. Elért

           11  
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3. feladat 

 Olvassa el figyelmesen a következő újságcikket, majd feleljen egy-két mondatban, 

a saját szavaival a szöveg után található kérdésekre! 

Vakáció!!! 

 

Tízhetes nyári szabadságát kezdte meg a napokban mintegy kétmillió általános és 

középiskolás diák. Ők ujjongva éltetik a vakációt, a szülőknek viszont inkább fejtörést okoz: 

mi legyen egész nyáron a gyerekkel?! 

 Minden baj forrása legelőször is az, hogy a szülők, az „ősök” szabadsága – bár-

mennyire is jól gazdálkodnának egész éves keretükkel – sokkal rövidebb, mint a diákoké. 

Felesleges hangsúlyoznunk, mennyire fontos néhány hetet együtt lennie, egyszersmind 

pihennie a családnak, hogy élményekkel feltöltődve, újult erővel vágjanak neki a 

következő esztendőnek. A szerencsés unokákra néhány hétig a süteményillatú nagymamák 

várnak. Élmény, ha távol, vidéken, az otthon megszokottól eltérő környezetben élnek. 

Ideális esetben tehát a szünidő felét „házon belül” meg tudjuk oldani. 

 A következő akadály a pénz: legyenek bármilyen kreatívak a szülők a program-

szervezésben, ha a megvalósításnak gátat vet a szűkös költségvetés. Sok szülő korábban – 

jobb megoldás híján – egyszerűen a gyerek nyakába kötötte a lakáskulcsot, és a „kulcsos” 

cimborák naphosszat együtt kóboroltak az utcán meg a játszótereken, ha éppen megunták 

az egyedüllétet otthon. Manapság annyi veszély leselkedik a kiskorúakra, hogy ez már 

meglehetősen kockázatossá vált. 

 Az újságokban és az interneten bogarászva látszik: az ország minden szegletében a 

bőség zavara vár a napközis és bentlakásos táborok közt válogatni kívánó szülőkre – csak 

győzzék pénztárcával! Bár hozzátartozik az igazsághoz, hogy a valóságban a napközis 

táborok egy része csupán gyermekmegőrzőként működik, tartalmas elfoglaltságok nélkül. 

 - Egyvalamit nem szabad szem előtt tévesztenünk – figyelmeztet Silye Beáta tanárnő. 

– A táborok nem helyettesítik a közös családi programokat, a nevelők nem pótolják az 

anyát és az apát. Ugyanakkor a gyermeknek alkalmat ad az önállósodásra, a szülőktől való 

elszakadásra. Nincs recept, hány éves kortól szabad egyedül táborozni. Az alsó tagoza-

tosokat ajánlott az iskola által szervezett programokra befizetni, ahol ismerős tanító nénik 

mennek a csapattal. A felsősöket azonban nyugodtan engedjük el idegenekkel is, ha erre 

vágynak. 
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 A pedagógus óva intett a „tanulós” táboroktól is. Az nem baj, ha mondjuk játékos 

formában gyakorolják az angol nyelvet, csak ne ott folytassák a tanévet, ahol júniusban 

abbahagyták. Nem véletlenül találták ki a tanítási szüneteket, a diákoknak igenis szük-

ségük van kikapcsolódásra. 

 - Hogyan készüljenek a szülők a táborra? – kérdeztük Roóth Viktória 

gyermekpszichológust. 

- - Először is, ha visszahúzódó, gátlásos vagy nehezen barátkozó a gyermekünk, és 

minden rábeszélésünk ellenére is tiltakozik a tábor ellen, ne erőltessük a dolgot, még nem 

elég érett a hosszabb elválásra. Fordítva is adódhat: csak azért nem akarjuk elengedni a 

gyereket, hogy ne aggódjuk magunkat halálra. Oldódhat ez a feszültség bennünk, ha 

biztosan a gyermek érdeklődésének megfelelő tábort választottunk, és minden 

kérdésünkre választ kaptunk a leendő vezetőktől. Nincs rosszabb a naponta telefonálgató 

szülőnél, aki éppen a legjobb játék közben zavarja gyermekét. 

-  

(Szijjártó Gabriella: Vakációs örömök és ürömök című cikke nyomán. Szabad Föld 2005. 

június 24.) 

 

(0) Miért szerencsések azok a gyerekek, akikre szünetben a nagymama vigyáz? 

Vidéken, a megszokottól eltérő környezetben lehetnek, a nagymama süteményt süt nekik… 

 

22. Miért lenne fontos, hogy együtt töltsék a szünidőt a szülők és a gyerekek? 

………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………… 

23. Magyarázza meg, hogy kik a „kulcsos” gyerekek!  

………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………… 

24. Mi segíti és mi akadályozza a szülőket abban, hogy jó programot szervezzenek 

gyermekeiknek? 

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………. 
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25. Milyen programot kínálnak a napközis táborok? 

………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………… 

26. Mit ad, és mit nem adhat a gyermeknek a táboroztatás? 

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

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

27. Miért nem ajánlják egyes szakemberek azokat a táborokat, ahol tanulni kell? 

……………………………………………………………………………………………….

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

28. Hány éves kortól szabad a gyereket táborba küldeni? 

……………………………………………………………………………………………….

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

29. Mikor ne küldjük a gyereket táborba? 

……………………………………………………………………………………………….

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

30. Mit tegyen az a szülő, aki fél elengedni gyermekét a táborba? 

……………………………………………………………………………………………….

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

 

Ide ne írjon! A javító tanár tölti ki. 

22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. Max. Elért 

         9  
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Fontos tudnivalók 
 
 
 

• Minden feladat összefüggő szöveg alapján készült. Ezért első olvasáskor értse meg a 

szöveget! 

• Olvassa el figyelmesen a feladatok utasítását! Munkáját a 0-val jelölt minta segíti. 

• Ügyeljen a helyesírásra! 

• Ellenőrizze a megoldásokat! 

• A feladatok megoldásához nem használhat szótárt vagy más segédeszközt! 

 

Jó munkát kívánunk! 
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1. feladat 

A táblázat alapján írja be a szövegbe a megfelelő szóalak betűjelét! Munkáját a (0)-val 

jelölt példa segíti. 

 

Ki mit tudott? 

 

 Alaposan rácáfolt az idén érettségiző-felvételiző diákok A (0) az új felvételi pont-

rendszer. A korábbi évek tapasztalatai alapján sokan azzal számoltak, hogy a középszinten 

letett kiváló .…. (1) kapható 120 pont elég lesz a …. (2) – akár még a népszerű szakokra is. 

Ennyi pont …. (3) pedig elég, ha a felvételi …. (4) valaki 90 százalék feletti teljesítményt 

nyújt.   

 Ez a kalkuláció …. (5) bizonyult. A kétszintű érettségi rendszer egészen más felvételi 

stratégiát követelt meg a …. (6), mint a korábbiak. Lényegében …. (7) volt szó, mint amikor 

az előző években valaki az úgynevezett hozott (a középiskolai eredmények után járó) pontok 

… (8) jutott be a felsőoktatásba. Ekkor is sokan bíztak a jól sikerült …. (9), ezért a hozott 

pontokkal elérhető szakokon jóval magasabb pontszámok jöttek ki, mint ahová felvételivel  

lehetett bekerülni. 

 A kétszintű érettségi …. (10) eredetileg úgy képzelték, hogy az egyetemi felvételre az 

emelt szintű vizsga jogosított volna. Ezt a megoldást azonban az egyetemek elutasították, 

féltek ugyanis, hogy így kevesebb diákjuk lesz. 

(Riba István: Ki mit tudott? HVG 2005. 08.06. 94. nyomán) 

 A B C D 

(0) várakozásaira várakozásainak várakozásaitól várakozásairól 

(1) érettségihez érettségiért érettségivel érettségit 

(2) befutással befutáshoz befutásért befutásnak 

(3) összegyűjtésébe összegyűjtéséért összegyűjtésével összegyűjtéséhez

(4) tárgyakból tárgyaktól tárgyakról tárgyakként 

(5) hibásra hibással hibás hibásnak 

(6) diákokkal diákoknak diákokról diákoktól 

(7) ugyanazról ugyanarra ugyanarról ugyanazzal 

(8) duplázása duplázásával duplázasaval duplázását 

(9) érettségit érettségire érettségihez érettségiben 

(10) rendszere rendszerével rendszerét rendszeréről 



 

írásbeli vizsga, II. vizsgarész 4 / 8 2006. október 24. 
0521 

Magyar mint idegen nyelv — emelt szint Azonosító 
jel: 

               

 

Ide ne írjon! A javító tanár tölti ki. 

 

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

          10  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

írásbeli vizsga, II. vizsgarész 5 / 8 2006. október 24. 
0521 

Magyar mint idegen nyelv — emelt szint Azonosító 
jel: 

               

2. feladat 

Alkossa meg, és írja be a szövegbe a megfelelő, jelen idejű igealakokat! Ahol szükséges, a 

számot és a személyt személyes névmással adtuk meg. Munkáját a (0)-val jelölt példa 

segíti. 

 

Úszunk (0. úszik, mi) a boldogságban! 

 
 Eleinte kételkedve ……………………. (11. olvas, én) a tájékoztató füzetecske cím-

lapján  a hívogató szót: boldogságprogram. De amikor …………………….. (12. elmegy, én) 

a foglalkozásra, mit …………………… (13. lát, én)? A három- öthónapos apróságok már egy 

órája ………………….. (14. úszkál) a medencében, és eszükbe nem ………………….. (15. 

jut), hogy ……………………….. (16. sír). 

 A mamák és a papák gyermekdalokat …………………………….. (17. énekel), 

közben ……………………….. (18. masszíroz) és …………………………. (19. tornáztat) a 

kicsiket. Időnként a víz alá is ……………………………… (20. nyom) őket, mindezt a 

legnagyobb békességben. 

 - ………………………… (21. mesél, Ön) a Kalovits-módszer lényegéről! – 

…………………… (22. kér, én) Ruzsonyi Ágnest, kétdiplomás pedagógust. 

 - Nálunk nem az a lényeg, hogy a babák ………………………… (23. megtanul) 

úszni. Ez nem szakkör, ahová a szülők …………………………. (24. elhord) a gyerekeiket. 

Testileg, lelkileg ………………………….. (25. ad, mi) segítséget a családnak. Tapasztalatok 

…………………………. (26. bizonyít), hogy akik egész pici korukban kapcsolatba 

…………………….. (27. kerül) a vízzel, és rendszeresen …………………..(28. mozog), 

később nyitottabbak és intelligensebbek társaiknál. Az idegrendszer fejlődése a mozgás-

lehetőségektől is ……………………….. (29. függ). A mamáknál is mérhető a hatás: egyikük 

sem ……………………….. (30. szenved) a bezártságtól, a magánytól.  

(Biczó Henriett: Úszunk a boldogságban! Szabad Föld 2005. 07. 29. 15. nyomán)  

Ide ne írjon! A javító tanár tölti ki. 

 

11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 

          

 

21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. Max. Elért

          20  



 

írásbeli vizsga, II. vizsgarész 6 / 8 2006. október 24. 
0521 

Magyar mint idegen nyelv — emelt szint Azonosító 
jel: 

               

 

3. feladat 

Válassza ki, és írja be a kilenc megfelelő kötőszót a szövegbe a következők közül: 

azonban, de, akiről, ahol, akik, és, amelyik, amelyben, sőt, hogy, ha, ahová, amiket, ami, mint  

Munkáját a (0)-val jelölt példa segíti. 

 

Elmenne-e egyedül nyaralni? (Válaszol: Jakupcsek Gabriella, riporter) 

 

 Van egy rangsor az életemben, amelyben (0) a családom az első, ………….(31) utána 

jön minden egyéb. Az egyedül nyaralás csak a legutolsóként jutna eszembe. Nem mintha nem 

vágynék rá, ………… (32) irigylem azokat a nőket, akik be tudják illeszteni az évi 

programjukba. Én ……. ……  (33) rendkívül fegyelmezetten élek, szinte minden percem be 

van osztva. Azokra az emberekre, …………… (34) fontosak nekem, azért rendszeresen 

szakítok időt. Például egy-egy este együtt vacsorázom a legjobb barátnőmmel. Vele szoktam 

nekivágni a világnak is, …………… (35) már nagyon elegem van. ………… (36) nem jutunk 

messzire, csak Ausztriáig. Ott aztán céltalanul sétálgatunk, eszünk, iszunk, azt csináljuk, 

……………. (37) jólesik. Fontos, …………….. (38) külföldön vagyunk, …………….. (39) 

engem nem ismernek. Hogy csak egy nap? Nekem elég. A munkám mellett megtanultam tíz 

perc alatt feltöltődni, kipihenni magam.  

(Hulej Emese-Koronczay Lilla: Páratlan nyaralás. Nők Lapja 2001. 06. 06. 17. nyomán) 

 

Ide ne írjon! A javító tanár tölti ki! 

 

31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. Max Elért 

         9  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

írásbeli vizsga, II. vizsgarész 7 / 8 2006. október 24. 
0521 

Magyar mint idegen nyelv — emelt szint Azonosító 
jel: 

               

 

4. feladat 

Alakítsa át, és írja le a mondatokat úgy, hogy az aláhúzott részeket melléknévi igeneves 

szerkezettel helyettesíti! (Vegye figyelembe, hogy a melléknévi igenév főnévvé válhat – 

például. ír → író!) Munkáját a (0)-val jelölt példa segíti. 

 

 A biotermékek egészséges, biztonságos élelmiszerek, a termőföldet is kímélik (0) 

Talán nem is kell ennél több indok arra, hogy ezeket fogyasszuk. Ha hozzátesszük, hogy a 

közhiedelemmel ellentétben még az ízük is finom, akkor már komolyan elgondolkodtatja az 

embert (40), eddig miért nem bioételeket választottunk? 

 A bioélelmiszerek termesztését szigorú feltételekhez kötik (41), nem lehet vegyszert, 

műtrágyát használni (42). Akik az egészséges életmódot kedvelik (43), fontos tudniuk, hogy a 

bioételek olyan termékek, amelyek több ásványi anyagot, C vitamint tartalmaznak (44).   

Akik biotermékeket gyártanak (45), általában még a szüleiktől tanulták, hogy nem zsák-

mányolják ki a természetet.  

(F. J.: Környezetünket is védjük… Metro 2005. 05.27. 17. nyomán) 

 

      (0)       A biotermékek egészséges, biztonságos, a termőföldet is kímélő élelmiszerek. 

40. ………………………………………………………………………………………… 

41. ………………………………………………………………………………………… 

42. …………...…………………………………………………………………………….  

43. ..……...…………………………………………………………………………………. 

44. ………………………………………………………………………………………….  

45. …………….………………………………………………………………………….. . 

……………………………………………………………………………………………… 

 

Ide ne írjon! A javító tanár tölti ki. 

 

40. 41. 42. 43. 44. 45. Max. Elért 

      6  



 

írásbeli vizsga, II. vizsgarész 8 / 8 2006. október 24. 
0521 

Magyar mint idegen nyelv — emelt szint Azonosító 
jel: 

               

 
 
 
 

  
maximális 
pontszám

elért 
pontszám 

1. feladat 10   
2. feladat 20   
3. feladat 9   II. Nyelvhelyesség 

4. feladat 6   
FELADATPONT ÖSSZESEN 45  
VIZSGAPONT ÖSSZESEN 30   

    
    
    
      
 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 vizsgarész megoldását elkezdte, akkor ez a táblázat és az aláírási rész 
üresen marad! 
2. Ha a vizsga a II. vizsgarész teljesítése közben megszakad, illetve nem folytatódik a III. vizsga-
résszel, akkor ez a táblázat és az aláírási rész kitöltendő! 



 

Magyar mint idegen nyelv  emelt szint — írásbeli vizsga 0521 
  III. Hallott szöveg értése 

 Azonosító 
jel: 

               

 
 
 
 
 
 
 
 

MAGYAR 

MINT IDEGEN NYELV 
 

EMELT SZINTŰ 
ÍRÁSBELI VIZSGA 

 

2006. október 24.  8:00 
 

III. Hallott szöveg értése 
 
 
 

Időtartam: 30 perc 
 
 
 

Pótlapok száma 
Tisztázati  
Piszkozati  

 
 

OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS 
MINISZTÉRIUM 
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írásbeli vizsga, III. vizsgarész 2 / 8 2006. október 24. 
0521 

Magyar mint idegen nyelv — emelt szint Azonosító 
jel: 

               

 
 

Fontos tudnivalók 
 
 

Üdvözöljük! Most a hallott szöveg értése vizsgarész következik. 

 

• Ön három szöveget fog hallani. A hozzájuk tartozó feladatokat ebben a füzetben 

találja meg. 

• A bevezető zene után elhangzik a feladat, ezután egy perc áll a rendelkezésére, hogy a 

feladatlapot tanulmányozza.  

• Hallgassa meg a szöveget először! 

• Egy perc szünet következik, hogy a feladatot megoldja. 

• Hallgassa meg a szöveget másodszor! 

• Egy perc harminc másodperc áll a rendelkezésére, hogy a megoldást ellenőrizze. 

• A feladat végét zene jelzi. 

• Mindhárom szöveget így fogja meghallgatni. 

• A vizsga harminc percig tart. 

 

 

Sok szerencsét, jó munkát kívánunk! 



 

írásbeli vizsga, III. vizsgarész 3 / 8 2006. október 24. 
0521 

Magyar mint idegen nyelv — emelt szint Azonosító 
jel: 

               

 

1. feladat 

A következő szöveg a nyelvtanulás lehetőségéről szól. Olvassa el először a feladatot! 

Döntse el az alábbi állításokról, hogy igazak vagy hamisak. Jelölje megoldását X-szel a 

táblázatban! Munkáját a (0)-val jelölt példa segíti. 

 

 IGAZ HAMIS 

(0) Az AFS segíti a fiatalokat abban, hogy nyelve-

ket tanuljanak 

X  

1.  A külföldi fiatalok kollégiumokban laknak.   

2. Nagy Olga Debrecenben él.   

3. Nagy Olga nem beszél semmilyen idegen 

nyelven. 

  

4. Olga külföldre küldi lányait nyelvet tanulni.    

5. Aki az AFS-től vendéget fogad, sok pénzt kap.   

6. A thai lány nem beszél magyarul.   

7. Olgáéknál lakott már német lány is.   

8. Az ide utazó fiataloktól elvárják, hogy tudjanak 

egy kicsit magyarul. 

  

9. A nemzetközi szervezet a föld egészen távoli 

országait is bemutatja. 

  

 

 

 

Ide ne írjon! A javító tanár tölti ki. 

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

         9  

 

 

 

 

 



 

írásbeli vizsga, III. vizsgarész 4 / 8 2006. október 24. 
0521 

Magyar mint idegen nyelv — emelt szint Azonosító 
jel: 

               

2. feladat 

Az interjúban két hegymászó beszél a hobbijáról. Olvassa el először a feladatot! Egészít-

se ki a mondatokat a hallottak alapján! Munkáját a (0)-val jelölt példa segíti. 

 

 

• Kovalcsikné Bátori Krisztina és Ács Zoltán kitűzték a magyar zászlót …az Északi- és 

a Déli-sarkra …(0) is. 

• Mindketten már ……………………………………… (10) vágytak ezekre a helyekre. 

• Az út …………………… …………………………. (11) kerül. 

• Megfelelő …………………………….. (12) és ……………………................. (13) 

nélkül nem lehet eljutni a Déli-sarkra. 

• Krisztina és Zoltán a szokásos ……………………………….. (14) nap helyett 

…………………………… …………….. (15) nap alatt tette meg a távolságot. 

• Krisztát …………………….. ……………(16) tanította meg hegyet mászni. 

• Kriszta nagyon beteg volt, egy ideig nem mehetett ……………………………... (17). 

• Zoli azt mondja, hogy a hegymászás …………………….. ……………….. (18) sport. 

• Kriszta az Antarktiszon jött rá, hogy milyen …………………………………….. (19) 

a természethez képest. 

• Mindketten szeretnének eljutni ………………………………………………….. (20). 

• Zoli szerint az ember addig mászik, amíg ………………………………………... (21). 

 

Ide ne írjon! A javító tanár tölti ki. 

 

10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. Max. Elért 

            12  

 

 

 



 

írásbeli vizsga, III. vizsgarész 5 / 8 2006. október 24. 
0521 

Magyar mint idegen nyelv — emelt szint Azonosító 
jel: 

               

3. feladat 

A hír a Petőfi Irodalmi Múzeum kiállítását ismerteti. Olvassa el először a feladatot! A 

szöveget kétszer fogja hallani. Egészítse ki a hiányos mondatokat! A megoldás betűjelét 

írja a táblázatba! Munkáját a (0)-val jelölt példa segíti. 

 

 

 A B C Válasz

(0.) A Petőfi Irodalmi Múzeum-
ban meg lehet nézni József Attila 
….  

összes 
verseit 

összes 
könyvét 

összes 
fényképét 

C 

(22) (23) A tárlatot József Attila 
……………… 
rendezték. 

halálának 
századik 
évfordulójára

születésének 
száztizedik 
évfordulójára

születésének 
századik 
évfordulójára 

 

(24) József Attiláról összesen 
……….. kép készült. 

hetvenhét hét hetven  

(25)(26) A képeket ………… 
helyezték el. 

keretekben, 
felnagyítva 

eredeti 
méretben, 
keretekben 

keret nélkül, 
eredeti 
méretben 

 

(27) A képek ……………. 
követik egymást 

témák szerint színek 
szerint 

időrendben  

(28) A terem közepén a költő 
…………….. készült kompozíció 
áll. 

felnagyított 
tárgyaiból 

felnagyított 
arcképeiből 

felnagyított 
írásaiból 

 

(29) A kompozícióból kirajzoló-
dik József Attila …………  

világa személyisége kora  

(30) A kiállítás képeit …… meg 
is lehet vásárolni. 

könyvben pénzért levelezőlapon  

 

 

 

 

 

Ide ne írjon! A javító tanár tölti ki. 

 

22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. Max. Elért 

       9  

 

 

 

 



 

írásbeli vizsga, III. vizsgarész 6 / 8 2006. október 24. 
0521 

Magyar mint idegen nyelv — emelt szint Azonosító 
jel: 

               

 



 

írásbeli vizsga, III. vizsgarész 7 / 8 2006. október 24. 
0521 

Magyar mint idegen nyelv — emelt szint Azonosító 
jel: 

               



 

írásbeli vizsga, III. vizsgarész 8 / 8 2006. október 24. 
0521 

Magyar mint idegen nyelv — emelt szint Azonosító 
jel: 

               

 
 
 
 

  
maximális 
pontszám

elért 
pontszám 

1. feladat 9   
2. feladat 12   III. Hallott szöveg értése 
3. feladat 9   

ÖSSZESEN 30   
    
    
    
      
 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 vizsgarész megoldását elkezdte, akkor ez a táblázat és az aláírási rész 
üresen marad! 
2. Ha a vizsga a III. vizsgarész teljesítése közben megszakad, illetve nem folytatódik a IV. vizsga-
résszel, akkor ez a táblázat és az aláírási rész kitöltendő!   



 

Magyar mint idegen nyelv  emelt szint — írásbeli vizsga 0521 
  IV. Íráskészség 

 Azonosító 
jel: 

               

 
 
 
 
 
 
 
 

MAGYAR 
MINT IDEGEN NYELV 

 
EMELT SZINTŰ 

ÍRÁSBELI VIZSGA 
 

2006. október 24.  8:00 
 

IV. Íráskészség 
 
 
 

Időtartam: 90 perc 
 
 
 

Pótlapok száma 
Tisztázati  
Piszkozati  

 
 

OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS 
MINISZTÉRIUM 
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írásbeli vizsga, IV. vizsgarész 2 / 12 2006. október 24. 
0521 

Magyar mint idegen nyelv — emelt szint Azonosító 
jel: 

               

Fontos tudnivalók 
 
 

• Ebben a vizsgarészben szöveget kell alkotnia. 

• Két feladatot kell megoldania. 

• A második feladatban két téma közül választhat. Csak az egyiket dolgozza ki! 

• A feladatok megoldásához használhat szótárt. 

 
 
Jó munkát kívánunk! 
 
 
 



 

írásbeli vizsga, IV. vizsgarész 3 / 12 2006. október 24. 
0521 

Magyar mint idegen nyelv — emelt szint Azonosító 
jel: 

               

1. feladat 

Ön magyar barátaival kirándulni vagy nyaralni szeretne. Olvassa el a hirdetés szövegét, 

válasszon az ajánlatok közül!  

Megrendelését, kérdéseit 100 – 150 szóban, hivatalos levélben fogalmazza meg a Szabad 

Föld Utazási Klubnak címezve! 

Térjen ki a következő szempontokra: 

• Jelöljön meg legalább két lehetőséget. és Önnek megfelelő időpontot! 

• Kérjen pontosabb tájékoztatást a választott programokról! 

• Érdeklődjön az árról és a lehetséges kedvezményekről! 

• Kérjen magyar nyelvű idegenvezetést! 

A témák sorrendjét Ön határozza meg. Ne feledkezzen meg a levélformáról! 

 

 

A Szabad Föld Utazási Klub ajánlata 

 
 Azok számára, akik kedvelik a hajókirándulásokat, szeretnénk módot adni rövidebb 

magyarországi hajózásokra vagy egy kis szomszédolásra Bécsbe (szárnyashajóval). Ezekre a 

programokra bármely időpontban van lehetőség. Amennyiben többen szeretnének részt venni 

a kiránduláson, akkor idegenvezetőt és autóbuszt is küldünk kedves Utasainkért. 

 Aki még nem gondoskodott nyaralásról, annak szeretnénk felajánlani segítségünket. 

Magyarország több szép tájára (Gyula, Bükfürdő, Hévíz, Sopron) tudunk kedvezményes 

üdüléseket szervezni 

 Horvátországban, Görögországban is tudunk még korlátozott számban nyaralási 

lehetőséget kínálni. 

Szeretettel várjuk irodánkban! 

Keressen meg bennünket személyesen vagy levélben! 

Hétfőtől péntekig 13-18 óra közt a következő címen talál meg bennünket: 1122 Budapest, 

Moszkva tér 14. 

Telefon és fax-szám: 06/1 225 73 80  
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Ide ne írjon! A dolgozatot javító tanár tölti ki. 

 

Értékelési szempontok Max. pont Elért pont 

A feladat teljesítése, a megadott szempontok követése 3  

Hangnem, az olvasóban keltett benyomás 2  

Szövegalkotás 3  

Szókincs, kifejezésmód 3  

Nyelvhelyesség, helyesírás 3  

Íráskép 1  

Összesen 15  
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2. feladat 

Ön a Magyar Rádió internetes oldalán olvasta a következő cikkeket. Az egyik témához a 

honlapon hozzá szeretne szólni.  Válassza ki az „A” vagy a „B” témát! Fogalmazza meg 

véleményét 200-250 szóban! 

 

A. 

A televízió szellemileg és testileg is lustává tesz 

 

 A mai fiatalok egészségi állapota nem túl jó, ezt bizonyítja a sok, katonai szolgálatra 

alkalmatlan fiú is. A szakemberek szerint ennek egyik oka az, hogy a mai gyerekek szinte 

egyáltalán nem mozognak, inkább egész nap a szobában ülnek, és tévét néznek, vagy a 

számítógéppel játszanak. 

 Aki a televízió rabjává válik, az kétes minőségű és összetételű információ-

mennyiséget kap, amelynek a megértéséhez nem is kell különösebben megerőltetnie magát. 

Dr. Saracz Judit, a Heim Pál Gyermekkórház orvosigazgatója szerint azok a fiatalok, akik a 

számítógép és a tévé előtt ülve megkapják ezt a napi információ-mennyiséget, egy idő után 

nemcsak testileg, hanem szellemileg is lustábbak lesznek. 

 A doktornő elmondta, sajnálja, hogy manapság már egyáltalán nem divat a 

tömegsport, mindenki élsportoló, bajnok akar lenni, mert az jár elismertséggel.  

 Kellő testedzés nélkül nincs egészséges fejlődés. Minél kevesebbet mozog a gyerek, 

annál kisebb lesz a teherbíró-képessége, annál nehezebben tud majd megbirkózni a tanulással 

és a serdülőkor összes problémájával is. 

 

 

Hozzászólásában térjen ki a következő szempontokra: 

• Milyen a mai gyerekek egészségi állapota? 

• Mi a probléma a tévéből kapott információkkal? 

• Fontos-e a mindennapi mozgás, a tömegsport? 

• Miért van szükség a testi és a szellemi fejlődés összhangjára? 
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B. 

A Napközben című műsor szerkesztői olyan kikapcsolódási lehetőségek után kutattak, 

amelyek eltérnek a hagyományostól, és egyre népszerűbbek. 

 

TÁMADÁS! FESTÉKPISZTOLYT ELŐ! 

 

 Hódítanak a furcsa szabadidős sportok és szokatlan kikapcsolódási lehetőségek. Egy-

egy rendezvényen ma már nem ritka, hogy darukról vetik le magukat a látogatók, és 

himbálóznak percekig gumikötélen, vagy 100-120 kilométeres sebességgel száguldoznak a 

jet-skin. 

 Kisebb-nagyobb csoportoknak a hagyományostól eltérő szórakozást nyújthat a paint-

ball, avagy - magyarra fordítva – a festéklövészet.  

 Szombathelyen a Magyar Paintball Egyesület nemrégiben alakított ki egy gyakorló-

pályát, ahol akadályok, falak, építmények között lövöldözhetnek egymásra azok, akik szeretik 

a katonásdit.  

 Természetesen nem éleslövészetről van szó, hanem játékpisztolyokról, amelyek 

festékgolyókat ontanak magukból. A játékosok védőruhát is kapnak, valamint kötelező 

föltenniük egy speciális maszkot is, mivel a töltények a bőrön foltot hagynak. 

 A játékot bírók felügyelik, akik csak akkor lőnek vissza, ha őket is találat éri. 

 Az egyesület egyik alapító tagja elmondta: gyakran családok is részt vesznek az imitált 

harcban, amely például az ellenfél zászlójáért folyik. 

 

 

Hozzászólásában térjen ki a következő kérdésekre: 

• Mi a véleménye a szokatlan kikapcsolódási lehetőségekről? 

• Ismer-e olyanokat, akik efféle sportokkal foglalkoznak? 

• Tetszik-e Önnek a paint-ball, azaz a festéklövészet, részt venne-e benne? 

• Milyennek képzeli a családok „háborúját”? 
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Ide ne írjon! A dolgozatot javító tanár tölti ki. 

 

Értékelési szempontok Max. pont Elért pont 

A feladat teljesítése, a megadott szempontok követése 3  

Szövegalkotás 5  

Szókincs, kifejezésmód 3  

Nyelvhelyesség, helyesírás 3  

Íráskép 1  

Összesen 15  
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maximális 
pontszám

elért 
pontszám 

1. feladat 15   IV. Íráskészség 2. feladat 15   
ÖSSZESEN 30   

    
    
    
      
 javító tanár  

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

   
pontszáma

programba 
beírt 

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

    
      
      
           

javító tanár  jegyző 
 
 Dátum: ......................................  Dátum: .................................  
 


