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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 az alábbi újságcikket, és – az olvasott szöveg alapján – állapítsa meg, hogy az 

utána lévő táblázat állításai közül melyek olvashatók a szövegben (igazak – I), és melyek 

nem (hamisak – H)! Tegyen egy X jelet a megfelelő oszlopba! A feladat megoldását a 0-

val jelölt példa is segíti. 

Alig tucatnyi kiadó, mindössze száz kiadvány, átlagosan csupán néhány ezer példány. Ha 

csak ezekkel a számokkal jellemezzük a hazai hangoskönyvpiacot, a jelentősége 

elhanyagolhatónak tűnik. Ám ha azt is figyelembe vesszük, hogy a kereslet évente 

megduplázódik, és az eladások döntően szépirodalmi alkotásokra vonatkoznak, már kezd 

elképzelésünk lenni a kibontakozó üzletág kilátásairól. 

– Amikor 2003 közepén belevágtunk, sokkal kevesebbet reméltünk a hangoskönyvtől – állítja 

az egyik kiadó kereskedelmi igazgatója. – Az elsőként próbálkozó könyvműhelyek szinte 

kizárólag a csökkentlátókra és az idősekre számítottak lehetséges vevőként, ám kiderült, 

hogy a vásárlók köre sokkal szélesebb. Abban nincs semmi meglepő, hogy a háziasszonyok 

vagy az autóval utazók (ügynökök, taxisok, orvosok) szívesen hallgatnak könyveket, ám – 

amire senki sem számított – a közép- és főiskolás korosztály is fontos vevőnek bizonyult. A 

kiadónk eddig mintegy húsz kiadványt jelentetett meg CD-n. A legsikeresebből, Örkény 

Egyperces novelláiból ötezer fogyott, de úgy tűnik, két-háromezer példányt szinte bármiből 

el lehet adni. Ez pedig – még a nyomtatott könyvekkel összevetve is – komoly érdeklődést 

jelez. 

A hangoskönyvkiadók egyesületének adatai szerint az országban 10-12 komolyabb kiadó 

van jelen. (Az egyesületnek 6 tagja van, ők fedik le a piac mintegy 80 százalékát.) A 

szépirodalmon belül a könnyebb művekre, a jelenkori szerzőkre is van igény, a nagyon sok 

szereplős, illetve a párbeszédekre épülő könyvek viszont nem fogynak hangoskönyv- 

formában. Itt a nyomtatott könyveknél fontosabb szempont a kivitel minősége: a profi stúdió, 

a jó rendező, a szép hangú, ismert színész. (Az első hangoskönyvekhez még nehéz volt 

megfelelő előadót találni, mára azonban ranggá vált a könyveket lemezre mondani.) 

Problémát jelent ugyanakkor a méret: egy CD-re legfeljebb 70 percnyi szöveg fér, így egy 

200 oldalas mű három korongot foglal el. A viszonylag magas ár is visszatartó hatású. Ezért 

próbálkozik most a kiadó egy új sorozattal, amelynek egylemezes kiadványai rövidebb 

műveket tartalmaznak. A másik kitörési irány az MP3 tömörítés, amit azonban a 

hagyományos CD-lejátszók többsége nem képes lejátszani, így inkább a fiataloknál sikeres. 

(Népszabadság Könyvszemle, Budapesti Könyvfesztivál különkiadás, 2006. április 20 – 23.) 
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 I H 

0. A hangoskönyv-piac a teljes könyvkiadáson belül elhanyagolható méretű. X  

1. A hangoskönyveket a főiskolások is szívesen veszik.   

2. Az érdeklődők főleg a párbeszédes műveket keresik.   

3. A nyomtatott könyveknél fontosabb a jó minőség, mint a hangoskönyvnél.   

4. Ismert színművészek is szívesen vesznek rész hangoskönyvek létrehozásában.   

5. A kiadó új sorozata könnyebb műfajú műveket tartalmaz.   

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

1. 2. 3. 4. 5. Max. Elért 
     5  
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2. feladat 

Gyűjtsön ki az alábbi szövegből 5 olyan helyet, ahol az európaiak új ismereteket 

keresnek! A feladat megoldását a 0-val jelölt példa is segíti. 

Hol és honnan tanul az ember, ha európai? Így is feltehető az a kérdést, amelyre az Európai 

Unió 15 országában keresett választ az Európai Tudományos Alapítvány legutóbbi 

közvélemény-kutatása. A vizsgálat arra volt kíváncsi, hogy kontinensünk polgárai mikor és 

milyen formában szereznek új ismereteket. A válaszok között – bármilyen meglepő is – az 

otthon szerepel az első helyen. A válaszadók közel 70 százaléka jelölte meg a saját lakását a 

legfőbb ismeretszerzési helyszínként. Nyilván azért, mert ide sorolták az otthoni könyv- és 

újságolvasás, televíziózás, rádiózás és internetezés során elérhető új ismereteket. A dobogón 

szerepel még a társadalmi érintkezés (a más emberekkel találkozva tanulás – 63 százalék) és a 

szabadidős tevékenység (50 százalék) is. A negyedik helyen áll csak – 44 százalékkal – a 

munkahelyi ismeretszerzés, (amikor valaki munkavégzés közben gyarapítja az ismereteit,) és 

az ötödiken – 31 százalékkal – a könyvtárakban szerezhető tudásanyag. Az iskolai, egyetemi 

tanulás csak 17 százalékos eredményt ért el. Ez érthető, hiszen „főállású” diákként a 

népességnek csak egy kisebb része tanul. A különféle munkahelyi tanfolyamokat is csak a 

válaszolók 18 százaléka jelölte meg ismeretforrásként. A sor végére kerültek – 7 százalék 

körüli eredménnyel – a diákkorra jellemző, olyan speciális tanulási formák, mint amilyeneket 

a csereprogramok kínálnak. Figyelemre méltó ugyanakkor, hogy mennyire elismert az utazás 

mint tanulási forma: az európai polgárok 30 százaléka tartja ezt fontos ismeretszerzési 

lehetőségnek. Ez azt mutatja, hogy a turizmus oktatási szerepére is érdemes odafigyelni. 

 (A Kossuth Rádióban 2003. 12.12-én elhangzott adás nyomán) 

A megoldás: 

0. otthon (könyvek, sajtó, televízió, rádió, internet) 

6. …………………………………………………………… 

7. …………………………………………………………… 

8. …………………………………………………………… 

9. …………………………………………………………… 

10. …………………………………………………………… 

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

6. 7. 8. 9. 10. Max. Elért 
     5  
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3. feladat 

Az alábbiakban leírunk néhány egyszerű tornagyakorlatot. Olvassa el a leírásokat, és 

mindegyiket párosítsa a mellékelt képek egyikéhez! A feladat megoldását a 0-val jelölt 

példa is segíti. 

0.  Lábemelés állva: Álljon egy szék mögé, mindkét kezével támaszkodjon rá! Nyújtsa hátra 

derékszögben a bal lábszárát, és a lábfejét billentgesse felváltva lefele és felfele! A másik 

lábát tartsa kinyújtva, de a térdét ne feszítse meg! Tartsa ki a bal lábát egy percig, majd 

engedje le! Végezze el a gyakorlatot jobb lábbal is! 

11. Csípőemelés: Feküdjön a hátára, a két sarkát kisterpeszben tegye egy székre! Combja 

legyen függőleges, lábszára legyen párhuzamos a talajjal! Két karját nyújtsa felfelé magas 

tartásban! Csípőjét emelje fel néhány centiméterre a talajtól! Tartsa meg kb. 20 

másodpercig, majd ereszkedjen vissza a kiinduló állásba! Tíz másodperces szüneteket 

tartva ismételje meg többször a gyakorlatot! 

12. Spirál: Helyezkedjen úgy el ülő helyzetben, hogy lábai a képen látható módon, 

spirálszerűen feküdjenek a talajon! A jobb lába nézzen előre, és legyen térdben behajlítva, 

miközben a bal combja hátrafelé van kinyújtva! Bal lábszárát hajlítsa be, és a lábfejét 

emelje fel a levegőbe! Kinyújtott kezeit támassza a talajra! Forduljon enyhén jobbra, 

miközben a jobb bokája hátul felemelkedik a talajról! Próbálja felemelni a jobb térdét is! 

Könnyebben sikerül, ha egy kicsit balra hajol. Cserélje meg a lábait, és így is végezze el a 

gyakorlatot! 

13. Terpeszből guggolás: Álljon nagy terpeszben, a lábfejei kifelé néznek! Hajlítsa be a jobb 

térdét (a bal lába kinyújtva marad), közben engedje le a csípőjét, amíg a jobb combja 

párhuzamos nem lesz a talajjal! Felsőteste legyen egyenes, karjait tartsa előre kinyújtva! 

Egyenesedjen fel terpeszállásba, majd a bal lábát behajlítva is végezze el a gyakorlatot! 

14. Lábemelés hason fekve: Feküdjön hasra nyújtott lábbal! Csípője alá helyezzen egy 

összehajtogatott törülközőt! A behajlított karjait fektesse a talajra, a kezét lefele néző 

tenyérrel tegye a feje mellé! Hajlítsa be a jobb térdét derékszögben, lábujjai nézzenek 

felfelé! Emelje fel a jobb lábát, fölfelé! Tartsa ki a mozdulatot, majd engedje le a lábát! 

Végezze el a gyakorlatot a másik lábával is! 

15. Lábemelés térdelve: Térdeljen le a talajra! Legyen a két térde csípőszélességben, törzse 

maradjon kiegyenesedve, és két kezével fogjon meg egy rudat! Emelje fel a bal térdét, 

lábszárát nyújtsa hátrafelé, és lábujjával érintse meg a talajt! Húzza vissza a levegőben a 

lábát, és tegye vissza a talajra! Most a másik lábával is ismételje meg a gyakorlatot! 



 

írásbeli vizsga, I. vizsgarész  7 / 12 2007. május 7. 
0621 

Magyar mint idegen nyelv — emelt szint Azonosító 
jel: 

               

16. Mérleg: Álljon karnyújtásnyira egy rúdtól! Hajoljon előre, törzse legyen párhuzamos a 

talajjal! Kinyújtott kezeivel kapaszkodva nyújtsa hátra a bal lábát mérlegállásba! Mindkét 

térde maradjon kinyújtva! Tartsa ki a mozdulatot! Eressze vissza a lábát a talajra, és 

végezze el a gyakorlatot jobb lábbal is! A gyakorlottabbak a két mérlegállás között 

felegyenesedhetnek. (Kiskegyed, 2005. 09. 20.) 
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Megoldás: 

Leírás 0. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 

Kép f       

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

11. 12. 13. 14. 15. 16. Max. Elért 
      6  
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4. feladat 

El szeretné vinni barátait, ismerőseit egy-egy kedvükre való szórakozóhelyre. Az alábbi 

hirdetésekben található információk alapján válassza ki a számukra a legmegfelelőbb 

helyet! A feladat után található táblázatban a barát/ismerős sorszáma alá írja be a 

kiválasztott szórakozóhely betűjelét! Egy szórakozóhelyet csak egyszer választhat! A 

feladat megoldását a 0-val jelölt példa is segíti. 

a. 1894 BORVENDÉGLŐ 
Borok pohárban, borkóstolók, borvacsorák.  

Magyarország legjobb borai széles választékban.  
Hívja el a barátait is! Törzsvendégkártya-program. 
Bp. XIV. Állatkerti út 2. Asztalfoglalás: 468 4044 

Nyitva: H–P: 16–02, SZ–V: 17–04 

b. Chagall Café 
Szülinapi ajándék! Gyere hozzánk ünnepelni, és hozd el magaddal az összes barátodat! 

Téged mi hívunk meg! A hangulatra ne legyen gondod!  
Bp. VI. Hajós u. 27. 20/333-6444. Ny: mindennap 11–24 

c. ALOÉ CAFÉ 
(VI. Zichy Jenő utca 37. Tel: 269 4536) Ny: H–P: 14–02, Sz–V: 16–02 

Újra várunk mindenkit az Oktogontól 2 percre, a szokásos dartsszal, zenegéppel, 
törzsvendégakciókkal, több mint 100-féle koktéllal.  

Látványmixerünk vendégeink egyedi megrendeléseit is szívesen teljesíti.  
Újdonság: az ingyenes WI-FI és PC-s internet a vendégeinknek. 

d. Grappa étterem és pizzéria  
(VI, Teréz krt. 25. Ny: 12–01-ig. tel: 354-0101)  

Kellemes hely a Belváros szívében az Oktogonnál. 
Megújult étlappal, udvarias kiszolgálással várunk. Tévés teraszunkon és kétszintes 

éttermünk klímával felszerelt minden helyiségében hangulatos háttérzene mellett élvezheti 
a kulináris gyönyöröket. Déltől menükínálat, egész nap grillételek, pizzák, tészták, saláták,  

szendvicsek, nemzetközi ételek, csapolt sörök, este mindenkinek meglepetés. 

e. ATLANTIS ÉTTEREM 
KERTHELYISÉG, SPORTKÖZVETÍTÉS, KARAOKE, 26 BILLIÁRDASZTAL, CSOCSÓ, JÁTÉK-, 

NYERŐ- ÉS ZENEGÉP, TÁJFUN, TERASZ, INGYENES PARKOLÓ 
XIII. Váci út 156. Ny: mindennap 11–03, Tel: 463-2591, (70) 250 1236 

f. Aranyhíd Étterem-Pub 
(XI. Hegyalja út 64. Tel: 209-6666) Ny: 11–01 

A BAH csomópontnál nagy terasszal, óriáskivetítőn élő sportközvetítésekkel várjuk.  
Belga sörkülönlegességek, helyi ételspecialitások, hatalmas adagok szolid árakon.  
Baráti társaságoknak, munkahelyi közösségeknek, rendezvényekhez külön terem.  

Éttermi árainkból 10 és 16 óra között 20% kedvezmény. 
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g. Taj Mahal indiai étterem 
(VI. Szondy u. 40. Tel: 3010-447, 3312-392) Ny: K–V 12–23 

Az indiai konyha legszélesebb választéka elegáns környezetben.  
Az egészséges észak-indiai főzésmód remekei, fűszeres dél-indiai receptek, hagyományos 

vegetáriánustálak, különleges tandori grillek, frissen sült indiai kenyerek.  
Házhoz szállítás lehetséges. Esténként hangulatos indiai zene, hétvégén helyi művészek.  

Hűségkártyával rendelkező vendégeinknek árengedményt biztosítunk. 

h. PASTA DOST RESTAURANT 
”Egyél-igyál, amennyit csak bírsz!!!” 
(VII. Rákóczi út 57/A. Tel: 333-1342) 

Grillhúsok, levesek, olasz tészták, saláták, sütemények. Csapolt sörök, üdítők, borok, kávé. 
KORLÁTLANUL!!! Baráti társaságoknak különtermet tudunk biztosítani. 

Látványkonyhánkban három szakács készíti el az Ön által összeállított fogásokat. 
Hétköznap 16–24-ig, ünnepnap és hétvégén 11–02-ig 3490 Ft. 

i. BURGER KING  
Tűzön grillezett közkedvelt választékunkkal és heti meglepetés-fogásainkkal, a 

gyerekeknek ajándékkal, a Nyugati téri aluljáróban. Pénteken és szombaton 03-ig nyitva! 

j. YOU & ME 
BP. II. Bem rakpart 30. Asztalfoglalás: 488-1115. Ny: H-Szo 11–24 

Éttermünk Parlamentre néző hangulatos terasszal, mediterrán konyhával, pároknak 
kívánságra intim szeparálható asztalokkal, halk latin zenével várja kedves vendégeinket. 

k. KARAOKE 
GRILL (HÚS, FRISS TENGERI HAL) ÉS PIZZÉRIA! HÁROM BEÜVEGEZETT NYITHATÓ TERASZ.  
INGYEN SZERVEZÜNK MINŐSÉGI RENDEZVÉNYEKET, CÉGBULIT, SZÜLINAPOT 500 FŐIG. 

 JBL HANGTECHNIKA INGYEN. KÍVÁNSÁGRA ÉLŐ ZENEKAR RENDELHETŐ VÁLTOZATOS MŰSORKÍNÁLATTAL. 
A LEGHANGULATOSABB ÉTTEREM A DUNÁN. XIII. KER, A SZENT ISTVÁN PARK ALATT.  

TEL: 350-7000. NY: 17–23, HÉTVÉGÉN 16–02 
 (Pesti Est, 2005. 07. 22.) 

Barátok, ismerősök, kívánságok: 

0.   Ön szombaton hajnali kettőkor érkezik éhesen a Nyugati pályaudvarra. 

17. A legjobb barátja vacsora közben is szeret tévét nézni. 

18. Barátnője mindenhová autóval megy, és imádja a játékautomatákat. 

19. Ismerőse vegetáriánus, Ön viszont a grillételeket szereti. 

20. A vendégei vacsora közben Budapest szépségeiből is szívesen látnának valamit. 

21. Ön születésnapi bulit akar szervezni, de nem akarja fizetni a saját számláját. 

22. Ön nagyevő barátját akarja vasárnap ebédre vendégül látni egy olyan helyen, ahol annyit 

ehet, amennyi belefér. 

23. A fiúk jó sörök mellett focimeccset akarnak nézni. 

24. 1-2 esti koktél mellett még dolgozni akarnak az interneten a munkatársaival. 

25. Párizsi ismerőse szeretné a legjobb borokat megkóstolni. 

26. Az Ön főnöke szilveszteri bulit akar szervezni 300 főre. 
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Barát 0. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 

Hirdetés i           

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

17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. Max. Elért 
          10  
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maximális elért   
feladatpontszám 

1. feladat 5   
2. feladat 5   
3. feladat 6   I. Olvasott szöveg értése

4. feladat 10  
FELADATPONT ÖSSZESEN 26   

VIZSGAPONT ÖSSZESEN 30  
    
    
    
      
 javító tanár  

 
 

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

   
pontszáma

programba  
beírt 

pontszám  
 I. Olvasott szöveg értése      

    
      
      
           

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



 

Magyar mint idegen nyelv  emelt szint — írásbeli vizsga 0621 
  II. Nyelvhelyesség 

 Azonosító 
jel: 

               

 
 
 
 
 
 
 
 

MAGYAR  
MINT IDEGEN NYELV 

 
EMELT SZINTŰ 

ÍRÁSBELI VIZSGA 
 

2007. május 7. 8:00 
 

 
II. Nyelvhelyesség 

 
 
 

Időtartam: 50 perc 
 
 
 

Pótlapok száma 
Tisztázati  
Piszkozati  

 
 
 

OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS 
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írásbeli vizsga, II. vizsgarész  2 / 8 2007. május 7. 
0621 

Magyar mint idegen nyelv — emelt szint Azonosító 
jel: 

               

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 helye-

set! Csak egyértelmű javítást fogadunk el. 

 



 

írásbeli vizsga, II. vizsgarész  3 / 8 2007. május 7. 
0621 

Magyar mint idegen nyelv — emelt szint Azonosító 
jel: 

               

1. feladat 

Kérdezzen az alábbi szöveg aláhúzott mondatrészeire, tagmondataira! (Tegyen fel egy-

egy olyan kérdést, amelyre a szöveg alapján a válasz az aláhúzott mondatrész, illetve 

tagmondat!) A feladat megoldását a 0-val jelölt példa is segíti.  

A lakást eladás előtt érdemes kicsinosítani és beillatosítani (0.) – tanácsolja egy magazin, 

amely ingatlanügynökök tanácsait gyűjtötte csokorba. A lakást eladás előtt ajánlatos alaposan 

kitakarítani, és – ha nagyon piszkos a fal – házilagosan kifesteni. Ettől a régi otthon  

világosabbnak és nagyobbnak tűnik (1.). Külföldön az igazán profi eladók bútort is bérelnek. 

Egy modern bútorokkal berendezett lakás sokkal jobb, tetszetősebb, mint a nagymama régi, 

megunt holmijával telezsúfolt (2.). 

Tegyünk ki valamilyen nagyon finom illatosítót! Régi parfümből (3.) is kipermetezhetünk 

egy keveset, de ne legyen állott és túl erős. Még hatásosabb, ha kenyeret vagy valamilyen más 

süteményt süt a háziasszony. Egy isteni illatot árasztó rendezett (4.) otthonba könnyű belesze-

retni. A lakásban mindig legyen friss virág. A sok növényt, amelyet már alig tudnak az ott 

lakók kerülgetni, mert kinőtték a lakást, rakják ki levegőzni a folyosóra.  

Nagyobb ünnepek (5.) előtt a lakáseladás azért sikeresebb, mert ilyenkor mindenki kitaka-

rítja és kidekorálja az otthonát. 

Sötét lakás megtekintésére délelőttre (6.) hívjanak vevőket. A zajos, nagy forgalmú otthon 

eladásához pedig estére – ekkor már elül a zaj. Ha zajos a lakás, szóljon egy kis megnyugtató 

háttérmuzsika.  

A vevők is sokat tanulhatnak ebből a cikkből. Mielőtt megvennénk egy lakást, legalább 

kétszer (7.) menjünk el megnézni! Egyszer délelőtt, amikor süt a nap és nagy a zaj, egyszer 

pedig egy másik napszakban. Ha szól a rádió, a lemezjátszó vagy a televízió, kérjük meg az 

eladót, hogy kapcsolja ki (8.). Azért is fontos, hogy este is odalátogassunk, és hogy a lakásban 

csend legyen, mert így kiderülhet, milyen zajok szűrődnek át a szomszédoktól, akikhez 

egyébként is érdemes becsöngetni. 

(Lakáskulcs-extra – 2006. május 6.) 



 

írásbeli vizsga, II. vizsgarész  4 / 8 2007. május 7. 
0621 

Magyar mint idegen nyelv — emelt szint Azonosító 
jel: 

               

0. … Mit / miket érdemes tenni (a lakással) eladás előtt? … 

1. ……………………………………………………………………………………………. 

2. ……………………………………………………………………………………………. 

3. ……………………………………………………………………………………………. 

4. ……………………………………………………………………………………………. 

5. ……………………………………………………………………………………………. 

6. ……………………………………………………………………………………………. 

7. ……………………………………………………………………………………………. 

8. ……………………………………………………………………………………………. 

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

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



 

írásbeli vizsga, II. vizsgarész  5 / 8 2007. május 7. 
0621 

Magyar mint idegen nyelv — emelt szint Azonosító 
jel: 

               

2. feladat 

Írja be a szöveg kipontozott helyeire a zárójelben megadott személyes névmások megfe-

lelően ragozott alakját! A feladat megoldását a 0-val jelölt példa is segíti. 

(Jelmagyarázat: E: egyes szám, T: többes szám, /1: 1. személy, /2: 2. személy,  

/3: 3. személy.) 

Egy karriertanácsadó így vélekedik a sikerről:  

A siker előfeltétele a pontos önismeret és az állandó önfejlesztés. Munkám során napon-

ta találkozom olyan emberekkel, akik azzal a kéréssel fordulnak .. hozzám .. (E/1 – 0.), hogy 

segítsek …………………………….. (T/3 – 9.) meghatározni, hogy pályaválasztásnál, állás-

keresésnél merre induljanak el. Erre a kérdésre csak akkor lehet jó választ adni, ha előtte át-

gondoljuk a következőket: Ki is vagyok én? Mi szórakoztat …………………… (E/1 – 10.)? 

Mi okoz szenvedést …………………………….. (E/1 – 11.)? Vannak-e olyan tulajdonsága-

im, amelyeken változtatni szeretnék? Ha ezeket a kérdéseket alaposan átgondoljuk, és őszinte 

válaszokat adunk …………………………….. (T/3 – 12.), pontos önismerethez jutunk. Az 

önismeret pedig az önbizalom előfeltétele! 

Először gondoljuk át, melyek a pozitív tulajdonságaink, és melyek azok, amelyeken vál-

toztatni szeretnénk! Írjunk egy listát, és azt mutassuk meg olyanoknak, akik jól ismernek 

…………………………….. (T/1 – 13.)! Kérjük azonban meg őket, hogy feltétlenül legyenek 

…………………………….. (T/1 – 14.) őszinték! Ne sajnáljuk az időt: hosszan beszélges-

sünk el ………………………….. (T/3 – 15.)! Az ……………………… (T/3 – 16.) vélemé-

nyük lehet a pozitív változások kiindulópontja. 

Kezdjük azonban céljaink megvalósítását kicsiben, mert a gyors siker bátorít! Ne hagy-

juk, hogy bárki lebeszéljen! Legjobb barátunknak is mondjuk meg: „Most nem vagyok 

…………………………….. (E/2 – 17.) egy véleményen! Hiszem, hogy meg tudom csinálni, 

meg fogok változni.” Szüleinket is nyugtassuk meg: „Nem lesz idegen 

…………………………….. (E/1 – 18.), csak egy kicsit jobb és talán sikeres ember, és ez 

…………………………….. (T/2 – 19.) is biztosan öröm lesz.” 

Végül még egy fontos gondolat: legyünk türelmesek ……………………….. (T/3 – 20.) 

is és magunkkal is. A sikerhez erre is szükség van! (Ingyenes Magazin – 2006. március) 

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

9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. Max. Elért 
            12  



 

írásbeli vizsga, II. vizsgarész  6 / 8 2007. május 7. 
0621 

Magyar mint idegen nyelv — emelt szint Azonosító 
jel: 

               

3. feladat 

Illessze be a szövegbe a zárójelben megadott szavak közül a megfelelőt! A feladat megol-

dását a 0-val jelölt példa is segíti.  

(akadály, alapelvét, autóknál, féken, gyalogosok, irányból, kanyarodásnál, közlekedési eszkö-

zök, szabályokat, tábla, távolságot, tömegközlekedésnél, úttestet, útvonalon) 

A kerékpár már kényelmesen hajtva is gyorsabb a … tömegközlekedésnél … (0.), de rö-

videbb – 4-5 kilométeres – távon, illetve dugókkal terhelt napokon az 

……………………………………………… (21.) is gyorsabb. Káros anyagokat nem bocsát 

ki, sőt egészséges, amely tulajdonsága a …………………………………………………. (22.) 

között egyedülálló. Működtetése minden más vetélytársánál olcsóbb, és nagyobb szabadságot 

ad, hiszen tetszőleges időpontban és bármely …………………………………………..... (23.) 

és állandóan számíthatunk rá. Biciklivel járni tehát nagyon jó dolog, de csak akkor, ha meg-

ismerjük a városi kerékpározás néhány fontos ……………………………………… (24.). 

Ahhoz, hogy valóban egyenrangú félnek tekintsenek a forgalom részvevői, a közlekedési 

…………………………………………… (25.) nekünk be kell tartanunk. A kerékpárút elvi-

leg csak a miénk, ám mindig fel kell készülnünk a ……………………………………… (26.) 

(kisgyerekek, kutyasétáltatók) váratlan megjelenésére! Ha éppen zavaróan sokan vannak, a 

kerékpárút helyett az ………………………………………………….. (27.) is választhatjuk. 

Ott mindig szabad kerékpározni, ahol azt nem tiltja 

………………………………………………….. (28.). Haladás közben tartsunk a járdasze-

gélytől, a forgalmi sáv szélétől, az útburkolati hibáktól és a parkoló autóktól legalább egy 

méter ………………………………………………….. (29.). Így elég helyünk marad egy 

hirtelen ………………………………………………….. (30.) (például egy kinyíló kocsiajtó, 

besüllyedt csatornafedél, tócsa) biztonságos kikerülésére. 

………………………………………………….. (31.) időben jelezzünk kezünkkel! Sáv-

váltáskor mindig nézzünk hátra! Kereszteződésben minden lehetséges 

………………………………………………….. (32.) számítsunk figyelmetlen vagy szabály-

talan autóra. Ilyenkor legyen a kezünk a ……………………………………………….. (33.), 

ami egyébként máskor is hasznos lehet.  (Kerékpárral Budapesten – 2005.) 

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

21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. Max. Elért 
             13  



 

írásbeli vizsga, II. vizsgarész  7 / 8 2007. május 7. 
0621 

Magyar mint idegen nyelv — emelt szint Azonosító 
jel: 

               

4. feladat 

A táblázatban megadott lehetőségek közül válassza ki a megfelelő szóalakot, és írja be az 

alábbi szövegbe! A feladat megoldását a 0-val jelölt példa is segíti. 

… CSIPET … (0.) KAP MINDEN KUTYA 

A főváros egyik kerületi önkormányzata 8 millió forintot nyert pályázaton az ebazonosító-

rendszer ………………………………….…. (34.) – jelent meg a kerület honlapján. A kerüle-

ti kutyák bőre alá egy elektronikus csipet ………………………………….…. (35.), ezzel 

………………………………….…. (36.) válik az állatok központi számítógépes nyilvántar-

tása és távolról történő elektronikus azonosítása is. A program február eleje és március vége 

között a kerületben ………………………………….…. (37.) az önkormányzattal szerződött 

állatorvosoknál ingyenes. 

………………………………….…. (38.) bárhol bemérhetik a kutyát. Így ha az utcára 

piszkítana, a ………………………………….…. (39.) fizetnie kell. Ha az eb elkóborol, a csip 

segíthet a ………………………………….…. (40.). (metro – 2006. február 6.) 

0. csipből csipet csiphez 

34. kiépítésével kiépítését kiépítésére 

35. építenek le építenek fel építenek be 

36. lehetővel lehetővé lehetőből 

37. élők számára élők között élők mögött 

38. ezt a módszert ettől a módszertől ezzel a módszerrel 

39. gazdától gazdának gazdáért 

40. megtalálását megtalálásában megtalálásának 

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

34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. Max. Elért 
       7  

 



 

írásbeli vizsga, II. vizsgarész  8 / 8 2007. május 7. 
0621 

Magyar mint idegen nyelv — emelt szint Azonosító 
jel: 

               

 
 
 

maximális  elért 
  

feladatpontszám 
1. feladat 8  
2. feladat 12  
3. feladat 13  II. Nyelvhelyesség 

4. feladat 7  
FELADATPONT ÖSSZESEN 40  

VIZSGAPONT ÖSSZESEN 30  
    
    
    
    
 javító tanár  

 
 
 

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

   
pontszáma

programba 
beírt pont-

szám  
 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 0621 
  III. Hallott szöveg értése 

 Azonosító 
jel: 

               

 
 
 
 
 
 
 
 

MAGYAR 
MINT IDEGEN NYELV 

 
EMELT SZINTŰ 

ÍRÁSBELI VIZSGA 
 

2007. május 7. 8:00 
 

 
III. Hallott szöveg értése 

 
 
 

Időtartam: 30 perc 
 
 
 

Pótlapok száma 
Tisztázati  
Piszkozati  
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írásbeli vizsga, III. vizsgarész  2 / 8 2007. május 7. 
0621 

Magyar mint idegen nyelv — emelt szint Azonosító 
jel: 

               

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. 

 
A vizsgának ebben a részében 3 feladatot kell megoldania. 

A feladatokat ebben a füzetben találja meg. 

Minden szöveget kétszer fog hallani. 

A feladatokon a szöveg hallgatása közben és utána is dolgozhat.  

Mindig lesz egy kis ideje arra, hogy a szöveg elhangzása előtt megismerkedjen a feladattal. 

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 feladatokat zene választja el. 

A teljes feladatsor elhangzása után még marad idő az ellenőrzésre. 

30 percig dolgozhat. 

Jó munkát! 
 



 

írásbeli vizsga, III. vizsgarész  3 / 8 2007. május 7. 
0621 

Magyar mint idegen nyelv — emelt szint Azonosító 
jel: 

               

1. feladat 

Hallgassa meg a következő beszélgetést, és ennek alapján válaszoljon röviden az alábbi 

kérdésekre! A feladat megoldását a 0-val jelölt példa is segíti. 

0. Honnan jött Bálint Erzsébet ötlete? 

………………. Otthon, Amerikában látott hasonlót. ………………………………. 

1. Milyen segítséget kapnak Amerikában a gyerekek, ha a zsűri elfogadja az üzleti tervüket? 

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

2. Mit tanulnak meg például a fiatalok a vállalkozás alatt? 

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

3. Mivel volt a szervező, Bálint Erzsébet elégedett? 

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

4. Mennyi ideig dolgoztak együtt a gyerekek? 

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

5. Miért lennének különlegesek Rékáék mackói? 

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

6. Várhatóan mennyit kell majd a szülőknek fizetniük egy plüssállatért? 

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

7. – 8. – 9. Mi az a három ok, amiért a mackók ilyen drágák? 

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

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

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

10. Mi a gyerekek legközelebbi célja? 

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

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

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



 

írásbeli vizsga, III. vizsgarész  4 / 8 2007. május 7. 
0621 

Magyar mint idegen nyelv — emelt szint Azonosító 
jel: 

               

2. feladat 

Hallgassa meg a következő beszámolót, és ennek alapján állapítsa meg, hogy az alábbi 

táblázat állításai közül melyek hallhatók a szövegben (igazak – I), és melyek nem 

(hamisak – H)! Tegyen egy X jelet a megfelelő oszlopba! A feladat megoldását a 0-val 

jelölt példa is segíti. 

 I H 

0. Pingvineket fényképezni már a magyar gyerekek számára sem elérhetetlen.  X 

11. Szabolcs fiatal korában súlyemelő szeretett volna lenni.   

12. A fél lába születése óta hiányzik.   

13. Egy könyv kedveltette meg vele a hegymászást.   

14. Még nem járt a Himaláján.   

15. Emlékeiről, tapasztalatairól Szabolcs könyvet fog írni.   

16. A csúcs elérése számára mindig csodás élmény volt.   

17. A hegymászók mindig rengeteg holmit visznek a hátizsákjukban.   

18. A magas hegyekben az embernek nincs étvágya.   

19. Szabolcs nemrég múlt hatvanéves.   

20. Szerinte a lépcsőházban is fel lehet készülni a magas hegyekre.   

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

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



 

írásbeli vizsga, III. vizsgarész  5 / 8 2007. május 7. 
0621 

Magyar mint idegen nyelv — emelt szint Azonosító 
jel: 

               

3. feladat 

Hallgasson meg egy rádióműsor-részletet, és a hallottak alapján az alábbi táblázatban 

jegyezze be egy X jellel, hogy ki szólaltatta meg a sor elején található véleményt! A 

feladat megoldását a 0-val jelölt példa is segíti. 

Vélemények 

0. Szinte csak hétvégén néz tévét. 

21. Reggel, este – minden szabadidejében – tévét néz. 

22. Tájékozódásra használja a televíziót. 

23. A kereskedelmi csatornákat szórakoztatóbbnak találja. 

24. A legjobb műsorokat családtagjaival közösen videóról nézik meg. 

25. Szívesebben néz filmeket vagy olvas. 

26. Az újságból előre tájékozódik a műsorról. 

27. Legjobban a kulturális ajánlóműsorokat kedveli. 

28. A tanulás mellett nem sok ideje marad tévézni. 

29. Nem játszik az életében a tévé fontos szerepet. 

30. Megtörténik, hogy késő éjjel is néz televíziót. 

31. A munkájától függ, hogy mennyit tud tévézni. 

Itemszám Kovács 
Tímea 

Füredi 
László 

Czucz 
Boglárka 

Lévai 
Botond 

Német 
Pálné 

Mérei 
Ferencné 

0. X      

21.       

22.       

23.       

24.       

25.       

26.       

27.       

28.       

29.       

30.       

31.       
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Az alábbi táblázatba ne írjon! Az értékelő tanár tölti ki. 

21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. Max. Elért 
           11  
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maximális elért   feladatpontszám 
1. feladat 10   
2. feladat 10   III. Hallott szöveg értése
3. feladat 11   

FELADATPONT ÖSSZESEN 31   
VIZSGAPONT 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!   
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IV. Íráskészség 

 
 
 

Időtartam: 90 perc 
 
 
 

Pótlapok száma 
Tisztázati  
Piszkozati  
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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. 
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1. feladat 

Ön nemrég vásárolt egy hifi-tornyot az egyik vidéki bevásárlóközpont akcióján. Otthon 

a kicsomagoláskor néhány problémát fedezett fel. Írjon az áruháznak rövid (100 – 150 

szavas) levelet, amelyben térjen ki az alábbiakra! 

- Ismertesse a vásárlás körülményeit (hely, idő, ok)! 

- Mutassa be röviden a készüléket (típus, ár, részek, tulajdonságok)! 

- Írja meg, hogy nem talált garancialevelet! 

- Kérje a hiányzó használati utasítást! (Indokoljon is!) 

- Végül köszönje meg a segítséget! 

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

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

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

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

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

értékelési szempont maximális 
pontszám 

elért 
pontszám 

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 

Válasszon ki egyet a következő két (A vagy B) feladatból, és fejtse ki gondolatait 200-250 

szóban! Csak az egyik feladatot kell megoldania! 

A) Egy 4 éve külföldön tanuló barátja arról ír Önnek, hogy bekapcsolódott egy „zöld” 

mozgalom munkájába, mert a környezetvédelmet nagyon fontosnak tartja. 

Válaszlevelében térjen ki az alábbi részletekre! 

• Fejezze ki örömét, hogy barátja fontos dolgokkal tölti a szabadidejét, nem úgy, 

mint régen! 

• Számoljon be a környezetvédelem fejlődéséről Magyarországon! 

• Írjon részletesebben az új szelektív hulladékgyűjtési lehetőségekről! 

• Fogalmazza meg véleményét az iskolai környezetvédelmi nevelésről, 

programokról! 

• Számoljon be arról is, hogy Ön és családja mit tesz a környezetéért! 

vagy 

B) Ön nemrégiben látott egy jó filmet. Ajánlja ezt egy másik nagyvárosban tanuló 

barátjának! Levelében térjen ki az alábbiakra: 

• Mesélje el, hogy hol, mikor, kivel és miért nézte meg ezt a filmet! 

• Említse meg a mű címét, és foglalja össze röviden a témát, a cselekményt! 

• Értékelje a különböző szereplők, alkotók munkáját! 

• Ismertesse röviden, mit olvasott a filmről a kritikákban! 

• Érdeklődjön barátja véleményéről is! 

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

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

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

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

Értékelési szempont maximális 
pontszám 

elért 
pontszám 

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   
VIZSGAPONT 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: .................................  
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