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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 

 
Egészítse ki a szöveg alapján a hiányos mondatokat! Munkáját a 0-val jelölt példa segíti. 

 

Egy konyhakert nemcsak szép, de hasznos! 

 

A legszebb konyhakertek versenyét indította el Karcag városa. Az ötlet az alpolgármestertől 

származik.  

Az ő véleményét idézzük: 

– A mai gyerekeknek is tudniuk kell, hogy honnan és mennyi munkával kerül az asztalra a 

gyümölcs és a zöldség. Egy saját konyhakert kialakításával spórolhatunk, hiszen nem kell 

piacon megvásárolnunk az alapvető zöldségeket, gyümölcsöket. Valószínű, hogy több 

zöldséget, gyümölcsöt fog fogyasztani az, aki a saját kertjében termeli meg a friss főznivalót, 

tehát egészségesebben étkezhetünk. A rendezett kert ráadásul a szemnek is szép. A karcagi 

gyerekek pedig közelebb kerülnek – reményeink szerint – a természethez és a fizikai 

munkához. Reméljük, hogy néhányan talán a föld szeretetét is megőrzik felnőtt korukra. 

 – Úgy tudjuk, hogy eddig huszonketten jelentkeztek a versenyre, ami az itt élők szerint 

soknak számít. A versenyzők között egy hétéves kisfiú is feltűnt. Borsi Bencét a nagymamája 

segíti, de külön neveztek be a versenybe. A helyiek gyakran látják a kisfiút egyedül kapálni, 

gyomlálni a város központjában, ahol kertészkedik. A legidősebb jelentkező a 77 éves 

Szendrey Kálmán.  Az ő udvara hagyományosnak számít: a parasztház előtt virágokban 

gyönyörködhetünk, hátul a zöldségeskert található. 

– De vajon mitől más az egyik konyhakert, mint a másik? A bírák a biztonság kedvéért 

kétszer is megnézik a kerteket.  

– Számít a rendezettség, a megtermelt zöldség minősége, a kert tisztasága, gondozottsága – 

mondja Kovács Szilvia a zsűriből. Az itteni kemény föld miatt nem könnyű szép paprikát, 

paradicsomot nevelni. Így, akinek magasabbra nőtt a növénye, vagy zamatosabb a terménye, 

több pontot kap. Fontos szempont az is, hogy színes legyen a választék gyümölcsből, 

zöldségből, virágokból. A karfiol, a padlizsán nem terem meg Karcagon, de a retek, a saláta, a 

borsó, a fehér- és sárgarépa, a burgonya és a karalábé, valamint a cékla termesztésére 

alkalmas az itteni föld. Nagyon várjuk az eredményhirdetést! 
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Egy szép kert hasznos (0) is lehet. 

A karcagi alpolgármester ………….(1) alapján elindult a …………………………(2) 

versenye. Ha van konyhakertünk, akkor spórolhatunk, és ……………………..(3) lesz az 

életmódunk.  

A városi gyerekek így megszeretik a  ……………………(4) munkát.  

A legfiatalabb versenyző……..(5) éves, a legidősebb pedig…………(6) éves.  

A ………… …………...(7) és a ……………………(8) máshonnan kell beszerezni Karcagon, 

mert ezek a zöldségek itt nem teremnek meg. Ezen a vidéken a parasztházak előtt ….……. 

……………..(9) láthatunk. 
(http://www.nlcafe.hu/eletmod/20120801/konyhakert-verseny-karcag /nyomán) 

 

 

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

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

Elért 
pont 

         9  
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2. feladat 
 
A szövegben található adatok alapján töltse ki a táblázatot! Munkáját a 0-val jelölt 
példa segíti. 
 
Íme, a világ egyik legnagyobb óriáskereke! 

A gyerekek már alig várják, hogy átadják a világ egyik legmagasabb óriáskerekét, melyet a 

New York-i Staten Islanden építenek hamarosan. A szülők pedig majd mélyen a zsebükbe 

nyúlhatnak, ha elkészül a szerkezet, hiszen nem lesz olcsó mulatság innen lenézni a világ 

egyik legragyogóbb városára. A tervezők úgy gondolják, hogy megéri majd az élvezet, 

amelyet a magasba emelkedő óriáskerék nyújtani tud. 

A városvezetés azt reméli, hogy az új látványosságnak köszönhetően sikerül végre 

becsalogatni az embereket a város turisztikailag legelhanyagoltabb kerületébe. A 190,5 méter 

magasra tervezett szerkezet nagyjából feleakkora lesz, mint az Empire State Building, ám 

még így is lekörözi Szingapúr 165 méteres Flyerét, illetve a Las Vegasba tervezett High 

Roller nevű óriáskereket. A híres London Eye-hoz hasonlóan a látogatók kapszulákban utazva 

csodálhatják majd meg a város látképét.  

Egy-egy kabin akár negyven utas szállítására is alkalmas lesz, így fordulónként 1440 ember 

szállhat fel a forgó monstrumra. A városvezetők becslései szerint a kerék – amely a nagyon 

zord időjárástól sújtott napok kivételével egész évben működni fog – a főszezonban naponta 

30 ezer, évente pedig összesen 4,5 millió látogatót vonz majd. A becslések szerint mintegy 

230 millió dollárt felölelő beruházás munkálatai várhatóan 2015-ben fejeződnek be. New 

York gazdagabb lesz egy látványossággal, a látogatók pedig egy élménnyel. 
(http://www.nlcafe.hu/nyomán)   

Adatok az óriáskerékről: 

Már 

létező 

nagyobb 

szerkezet  

 

Tervezett 

helye 

Becsült 

ára 

Üzembe 

helyezés 

ideje 

Utasok 

száma 

fordulónként

Utasok 

száma 

évente 

Magassága 

(0) 

Empire 

State 

Building 

10. 

 

 

11. 12. 13. 14. 15. 
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Az alábbi táblázatba ne írjon! A javító tanár tölti ki. 

 

10. 11. 12. 13. 14. 15. Max.
pont 

Elért
pont 

      6  

 
 
3. feladat 

Olvassa el a szöveget! Döntse el, hogy melyik állítás igaz, melyik hamis! A megoldást 
jelölje X-szel a megfelelő oszlopban!  Munkáját a 0-val jelölt példa segíti. 
 
 
Húsvét-szigetek  

 1722 húsvét vasárnapján egy holland hajó legénysége 

váratlanul földet pillantott meg a Csendes-óceánon. A sziklás, 

barátságtalan parthoz közelítve Jacob Roggeveen admirális 

meglepetten vette észre, hogy ameddig csak a szem ellát, 

gigantikus (óriási méretű) szobrok sorakoznak végig a part 

mentén, háttal a tengernek, fejükön jellegzetes fejdísszel. 

Miután kikötöttek, az admirális rátalált a szigetlakókra. 

Szánalmas körülmények között éltek, kőszerszámokat 

használtak. Néhány ütött-kopott, kicsi kenujuk volt. Akkor a 

sziget lakosságát 3000 főre becsülték. Az angol Cook 

kapitány, a nagy hajós 50 évvel később jutott el a szigetre. Legénységének egyik tagja, egy 

hawaii tengerész értette a szigetlakók nyelvét, ugyanis polinézül beszéltek, akárcsak ő. A 

szigetlakók elmondták, hogy ők a szoborfaragók leszármazottai. Legendáik szerint 22 

emberöltővel korábban Hota Matua törzsfőnök vezette őket a szigetre. 

Letelepedés a Húsvét-szigeten 

Az itt élő nép ősei kenuikon széllel szemben is tudtak vitorlázni, így hosszú utakat tettek meg 

távoli szigetekre. Ezért nevezik őket "sok sziget népé"-nek, azaz polinézeknek. Meglehet, hogy 

Kr. u. 380 körül a Tuamotu-szigetek törzsfőnökének kisebbik fia, talán családi viszály miatt, 

tengerre szállt néhány követőjével, és elhajózott kelet felé. Napokig nem láttak mást, csak a 

végtelen óceánt. A széllel haladva vad vizekre sodródtak, messze délre. Már lemondtak arról,  
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hogy valaha is kikötőt találnak. Már alig volt élelmük, mert néhány csirke kivételével minden 

állatukat elveszítették. Ekkor azonban a vihar lecsendesedett, kenuikat északi irányba 

fordították, újra rátaláltak a délkeleti szélre, s egyszerre csak feltűnt az utolsó sziget: a Húsvét-

sziget. Persze mindez csak elképzelés, hiszen nem tudjuk pontosan, hogy mi az igazság. 

A kőszobrok felállítása 

A Csendes-óceán szigetein élő valamennyi nép közül a Húsvét-sziget lakóiból lettek a 

legügyesebb kőfaragók. Körülbelül Kr. u. 400-tól építettek kősírokat a tengerparton, melyek 

közül néhányat mesterien megformáltak, és nagy, faragott kövekkel díszítettek. Az elődök iránti 

tiszteletből a szigetlakók szobrokat is faragtak a hegy puha vulkanikus kőzetéből (tömegük 6 

tonna körüli). A szobrok kifaragása, szállítása és felállítása hatalmas vállalkozás volt. Becslések 

szerint egy nagy szobor kifaragása 30 férfinak egy évébe telhetett. A legkorábbi szobrok 

térdeplő férfiakat ábrázolnak. Később, kb. 1100-tól egyetlen alak vált uralkodóvá, egy stilizált 

fejű, hosszú fülű férfi figurája, aki kagylószemével vigyázta a törzs házait, földjeit. A Húsvét-

szigeten 600 éven át virágzott az élet. Jamszgyökeret, édesburgonyát, banánt termesztettek, a 

halászathoz kenukat építettek, és csirkét neveltek. A kivágott fából szép házakat emeltek 

kőalapra, és nádtetővel fedték be. A törzsfők egymással versengve állították fel a szebbnél 

szebb, magasabbnál magasabb szobrokat. 

A Húsvét-sziget népének pusztulása 

Nem tudjuk pontosan, hogy mi történt. Az azonban ismert, hogy valamikor 1600 után háború 

tört ki.  Kevesebb lett az épületfa, s ez megnehezítette az életet. A megrongálódott kenukat nem 

lehetett pótolni, jó házakat nem lehetett építeni. Erdő nélkül lepusztult a termőföld, az aratás 

elmaradt, ínséges (nehéz) idők köszöntöttek be. Háborúba kényszerítette a törzseket az erdők 

kipusztulása és az éhínség. 1838-ban már csak kevés nagy szobor állt a szigeten. 1877-ben a 

népessége mindössze 110 főt számlált. De ma a jobb élelmiszer- és orvosi ellátás 

eredményeként a Húsvét-sziget népe él.  

Mivel a Húsvét-szigeten nem készültek írásos feljegyzések, csak keveset tudunk kultúrájukról, 

történelmükről. A modern világ egyik titkát őrzik ma is a kőszobrok.  

(http://www.erdekessegek.hu/index11.htm /nyomán)
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 Állítások Igaz Hamis 

(0) Széllel szemben nem tudtak vitorlázni.  X 

16. A 18. században fedezték fel a Húsvét-szigetet.   

17. Pontosan ismerjük a sziget történelmét és kultúráját.   

18. Polinéz hajósok lehettek a sziget első lakói, akik kenuikon 

vitorláztak az óceánon. 

  

19. A sírokban nyugvó ősök tiszteletére készültek a hosszú fülű 

férfiakat ábrázoló óriási szobrok. 

  

20. Egy férfi egy évig faragott ki egy szobrot.   

21. Az óriási szobrok a sziget felé néznek kagylószemükkel.    

22. Hota Matua volt a legügyesebb kőfaragó.   

23. 600 évig jó élet volt a szigeten: növényeket termesztettek, állatokat 

tenyésztettek, halásztak. 

  

24. Kőből erős házakat építettek.   

25. Az erdők kipusztulása véget vetett a jó életnek.   

26. A sziget a nevét azért kapta, mert itt nem volt szabad húst enni.   

 

 

 

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

 
16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. Max. 

pont 
Elért 
pont 

           11  
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maximális 
pontszám

elért 
pontszám 

I. Olvasott szöveg értése 
1. feladat 9   
2. feladat 6   
3. feladat 11   

FELADATPONT ÖSSZESEN 26   
VIZSGAPONT ÖSSZESEN 33  

    
    
      
  javító tanár 

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

   

pontszáma
egész 

számra 
kerekítve 

programba  
beírt egész 
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  

 
 
 

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. 

6. A nyelvhelyességi vagy helyesírási szempontból hibás megoldás nem fogadható 

el! 
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1. feladat 

Olvassa el a szöveget, majd töltse ki a táblázatot! Munkáját a (0)-val jelölt példa segíti. 

Napi jó hírek! 

Egy édesanya cikkéből idézünk: 

Igyekszem rendszeresen valami jó dolgot leírni. Talán többen kezdünk arra fókuszálni, ami az 

életünkben jó. Mindenki megtapasztalhatja, hogy amire figyelünk, az sokszorozódik! Fontos 

tehát, hogy vegyük észre a kellemes és értékes dolgokat, azokra figyeljünk! 

Ma olyan kellemes szél fújt, vége az izzasztó hőségnek. A töltött cukkinim kiválóan sikerült. 

A gyerekek feltörölték maguk után a fürdőszobát, rendet raktak a játékaik között. Befizettem 

egy számlát, amely már régen esedékes volt. Este tudtam végre egy kicsit olvasni. Ilyen apró, 

de jó dolgok történtek ma. Egyszer rábírtam a gyerekeket, hogy írják le, ami jó a napjukban. 

A kisebbik lányom először ezt írta: "láttam egy szép kiscicát". Egy hét múlva már rengeteg jót 

vettek észre a családon belül, de a tágabb világukban is. Érdekes módon egyre jobb lett az 

életük, az életünk. Pedig csak elkezdtek egy új irányba figyelni. Próbáld ki te is!     
(http://wow-boss-taktika.cikkezz.hu/_temakorok_.htm#cikkeditor11nyomán) 

A szövegből kiemelt múlt idejű igealakokat írja át jövő időbe! 

 Múlt idő Jövő idő 

(0) Ma olyan kellemes szél fújt. fog fújni 

1. A töltött cukkinim kiválóan sikerült.  

2. A gyerekek feltörölték maguk után a fürdőszobát.  

3. Befizettem egy számlát.  

4. Este tudtam végre egy kicsit olvasni.  

5. Egy hét múlva már rengeteg jót vettek észre.  

6. Érdekes módon egyre jobb lett az életük.  
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Az alábbi táblázatba ne írjon! Az értékelő tanár tölti ki. 

1. 2. 3. 4. 5. 6. Max.
pont 

Elért
pont 

      6  

 

2. feladat 

Egészítse ki megfelelő ragokkal a hiányos szóalakokat! Munkáját a 0-val jelölt példa 
segíti. 
 
A pénz  
 
Sokan azt hiszik, hogy Amerika találta fel a dollárt. Pedig nem. Csehországból (0) jött, ami 

akkor Németország…….(7) tartozott. Akkor tallér………(8) (thaler) nevezték, ezt pedig az 

európaiak közül sokan nem tudták kimondani. Ebből a rossz kiejtés…….(9) született a dollár 

név. A legsúlyosabb pénznem egészen a második világháború kezdetéig volt használatos a 

csendes-óceáni Yap szigetén. Ez a közepén lyukas kőkorong volt. A legtöbb korong átmérője 

nem volt több 30 centiméter……..(10), de akadt egy 3,5 méteres is. Ezt egy rúd…….(11) 

vitték, amikor a tulajdonosa vásárolni akart. Ennek ellentéte, a legkönnyebb pénz az Új-

Hebridákon volt forgalom……..(12). Itt pénzként sokáig ritka tollakat használtak. 

Évszázadokig a só is fizetőeszköz volt, különösen Etiópiá………..(13), de a régi rómaiak is 

sóval fizették ki a munkásokat. Innen ered az angol "jövedelem" szó (salary), ami a só (salt) 

szó………..(14) származik. Borneóban még a XIX. században is törvényes fizetőeszköz volt 

az emberi koponya.           (www.erdekessegek.hu/ nyomán) 

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

7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. Max. 
pont 

Elért 
pont 

        8  

 



 

írásbeli vizsga, II. összetevő 5 / 8 2013. május 6. 
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Magyar mint idegen nyelv — középszint Név:  ...........................................................  osztály:......  

 

3. feladat 

Egészítse ki a szöveget a megfelelő jelzőkkel! Válassza ki a helyes választ a táblázatból, 
és betűjelét írja a kipontozott helyre! Munkáját a 0-val jelölt példa segíti. 

Kilimandzsáró 

Majdnem 60 éve házasok, most együtt mászták meg a Kilimandzsárót. Ezzel világrekorderek 

lettek. 

Esther Kafer 84 éves, a férje, Martin pedig 85. Ám az B (0) koruk nem akadályozta meg őket 

abban, hogy megmásszák Afrika ………...(15) hegyét, a Kilimandzsárót. Így bekerültek a 

Guinness-rekordok  könyvébe mint a ………(16) házaspár, akik valaha megmászták az 5885 

méter magas, ……..(17) hegycsúcsot. 

Belegondolni is megható, hogy az idős pár 1953 óta együtt utazik a világban.  A sportokban is 

kiválóak. Ahol tehetik, ott síelnek, úsznak, kirándulnak – szerintük ez a ………(18) élet titka. 

A …………..(19) házaspár 1954-ben emigrált Svájcból Kanadába. A testi-szellemi 

frissességük titka szerintük éppen az, hogy örök életükben aktívak voltak. Mindig mertek újat 

kezdeni, és újra kezdeni, nem tartotta vissza őket az …………(20) világ. Az ……(21) 

életmód hívei.  „Egyél rendesen, használd a karod, a lábad és a fejed, és minden napra tekints 

úgy, hogy ajándék!” – nyilatkozták nemrégen egy ………(22) újságnak. 

Az 5885 méter …….(23) hegycsúcsot azért mászták meg, hogy pénzt gyűjtsenek egy 

Alzheimer-kóros betegek gondozását végző alapítvány számára, ahol Martin …….(24) 

nővérét is kezelik. Érdemes lenne a hosszú és ……..(25) élet titkát megtanulni tőlük.  
       (http://www.nlcafe.hu/egeszseg/20120905/ nyomán) 
 

 A B C D 
(0) közepes idős fiatal könnyű 
15. legmagasabb legzöldebb legvirágosabb legkönnyebb 
16. legszebb legszigorúbb legidősebb legsoványabb 
17. alacsony látható zöldellő félelmetes 
18. rövid hosszú szomorú fényűző 
19. szerény bátortalan szőke rekorder 
20. ismeretlen nehéz gazdaságos szép 
21. kényelmes egészséges könnyelmű elzárkózó 
22. titkos rövid kanadai régies 
23. hegyes alacsony magas lapos 
24. legkedvesebb ifjú dolgozó sportos 
25. unalmas vegyes távoli aktív 
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Magyar mint idegen nyelv — középszint Név:  ...........................................................  osztály:......  

 

 

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

 

15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. Max. 
pont 

Elért 
pont 

           11  
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Magyar mint idegen nyelv — középszint Név:  ...........................................................  osztály:......  

 
 



 

írásbeli vizsga, II. összetevő 8 / 8 2013. május 6. 
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Magyar mint idegen nyelv — középszint Név:  ...........................................................  osztály:......  

 
 
 
 
 
 
 

  
maximális 
pontszám

elért 
pontszám 

II. Nyelvhelyesség 
1. feladat 6   
2. feladat 8   
3. feladat 11   

FELADATPONT ÖSSZESEN 25  
VIZSGAPONT ÖSSZESEN 18   

    
    
      
  javító tanár 

 
 
    Dátum: …………………. 
 
 
 
 
 
 __________________________________________________________________________  
 
 
 

   

pontszáma
egész 

számra 
kerekítve 

programba  
beírt egész 
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 1311 
  III. Hallott szöveg értése 

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

 
 
 
 
 
 
 
 

MAGYAR 
MINT IDEGEN NYELV 

 
KÖZÉPSZINTŰ 

ÍRÁSBELI VIZSGA 
 

2013. május 6.  8:00 
 

III. Hallott szöveg értése 
 
 

Időtartam: 30 perc 
 
 

 
Pótlapok száma 

Tisztázati  
Piszkozati  

 
 

EMBERI ERŐFORRÁSOK 
MINISZTÉRIUMA 
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írásbeli vizsga, III. összetevő 2 / 8 2013. május 6. 
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Magyar mint idegen nyelv — középszint Név:  ...........................................................  osztály:......  

 
Fontos tudnivalók 

 
 
 

Figyeljen a következőkre! 

1. A most következő feladatok megoldásához 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. Tollal dolgozzon! 

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

a helyeset! Csak egyértelmű javítást fogadunk el. 

 
A vizsgának ebben a részében 3 feladatot kell megoldania. 
A feladatokat 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 feladat-
tal. 
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. összetevő 3 / 8 2013. május 6. 
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Magyar mint idegen nyelv — középszint Név:  ...........................................................  osztály:......  

 
1. feladat 

Hallgassa meg a szöveget! Az elhangzó szöveg alapján válaszoljon az alábbi kérdésekre! 
Munkáját a (0)-val jelölt példa segíti. 
 

(0)        Kivel találkozott elsőként a riporter?  

Szabó Kingával …………………………………………………… 

1. Mi a neve a menhelynek?  

………………………………………………………………………..  

2. Mikor készült el az aszfaltozott út?  

………………………………………………………………………. 

3. Mi történik először az újonnan érkezett kutyákkal?  

……………………………………………………………………… 

4. Hogyan kezdődik az ismerkedés a kiválasztott kutyával?  

…………………………………………………………………….. 

5. Mi volt Kinga foglalkozása mielőtt a menhely munkatársa lett? 

………………………………………………………………………  

6. Mi a neve a visszafogadott kutyának? 

………………………………………………………………………  

7. Ki alapította az állatotthont?  

……………………………………………………………………… 

8. Hol tartotta kamaszgyerekként a védenceit az otthon alapítója? 

………………………………………………………………………..  

9. Hol lakik ma családjával az otthon alapítója? 

……………………………………………………………………….  

10. Ma hány hektáron tartják az állatokat? 

………………………………………………………………………   

11. Mennyibe kerül évente az otthon működtetése? 

………………………………………………………………………  

12. Kutyákon kívül milyen állatok kaptak otthont a menhelyen? 

Soroljon fel hármat!  

……………………………………………………………………… 



 

írásbeli vizsga, III. összetevő 4 / 8 2013. május 6. 
1311 

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

 
 
Az alábbi táblázatba ne írjon! Az értékelő tanár tölti ki. 
 
 
 
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. Max. 

pont 
Elért 
pont 

            12  

 
 

2. feladat 

Hallgassa meg a szöveget! Az elhangzó szöveg alapján a táblázatban szereplő 
megállapításokról döntse el, hogy melyik igaz és melyik hamis! Munkáját a (0)-val jelölt 
példa segíti. 

 

 Állítások: Igaz Hamis 

(0) Gazdag szülők gyermeke volt Rodolfo.  X 

13. Egy divatüzletben tanulta ki a szabászmesterséget.   

14. Egy kínai gyöngyárussal véletlenül találkozott össze.   

15. A gyöngyárus tanította meg babszemekkel bűvészkedni.   

16. Elegánsan öltözködött.   

17. Varázspálcáját mindig a kezében tartotta.   

18. Meghódította tehetségével Európa nagyvárosait!   

19. Utoljára Bécsben lépett fel.   

 

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

 

13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. Max. 
pont 

Elért 
pont 

       7  
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Magyar mint idegen nyelv — középszint Név:  ...........................................................  osztály:......  

 
3. feladat 
 
Hallgassa meg a szöveget! Az elhangzó szöveg alapján döntse el, hogy melyik válasz 
igaz! A helyes válasz betűjelét karikázza be! Munkáját a (0)-val jelölt példa segíti. 

 

(0) 

A) A görögdinnye héja mindig egyszínű. 

B) A görögdinnye héja sötétzöld.  

C) A görögdinnye héja sötétzöld vagy csíkos. 

 

20. 

A) Ázsiából származik. 

B) Afrikából terjedt el. 

C) Magyarországon volt őshonos. 

 

21. 

A) A görögdinnye nyári gyümölcs. 

B) A görögdinnye az almafélék családjába tartozik 

C) A görögdinnye valójában zöldség.  

 

22. 

A) Kimutatták méregtelenítő és fiatalító hatását. 

B) Nem szabad sokat enni belőle, mert hizlal. 

C) Fanyar íze miatt sokan nem kedvelik. 

 

23. 

A) Kevés vizet tartalmaz. 

B) Több mint 90 %-a víz. 

C) A sok lé megterheli a gyomrot. 

 

24. 

A) C-vitaminban gazdag. 

B) Csak vizet és cukrot tartalmaz. 

C) A görögdinnye sok káliumot, A-vitamint  és folsavat  tartalmaz. 



 

írásbeli vizsga, III. összetevő 6 / 8 2013. május 6. 
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Magyar mint idegen nyelv — középszint Név:  ...........................................................  osztály:......  

 

25. 

A) Bátran ehetik a fogyókúrázók. 

B) Megterheli a szervezetet. 

C) A görögdinnye kalóriadús gyümölcs.  

 

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

 

20. 21. 22. 23. 24. 25. Max. 
pont 

Elért 
pont 

      6  
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Magyar mint idegen nyelv — középszint Név:  ...........................................................  osztály:......  

 



 

írásbeli vizsga, III. összetevő 8 / 8 2013. május 6. 
1311 

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

 
 
 
 
 
 

  
maximális 
pontszám

elért 
pontszám 

III. Hallott szöveg értése 
1. feladat 12   
2. feladat 7   
3. feladat 6   

FELADATPONT ÖSSZESEN 25  
VIZSGAPONT ÖSSZESEN 33   

    
    
      
  javító tanár 

 
 
 Dátum: ………………………… 
 
 
 
 
 __________________________________________________________________________  
 
 
 

   

pontszáma
egész 

számra 
kerekítve 

programba  
beírt egész 
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 1311 
  IV. Íráskészség 

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

 
 
 
 
 
 
 
 

MAGYAR 
MINT IDEGEN NYELV 

 
KÖZÉPSZINTŰ 

ÍRÁSBELI VIZSGA 
 

2013. május 6.  8:00 
 

IV. Íráskészség 
 
 

Időtartam: 60 perc 
 
 

 
Pótlapok száma 

Tisztázati  
Piszkozati  

 
 
 

EMBERI ERŐFORRÁSOK 
MINISZTÉRIUMA 

 

É
R

E
T

T
S

É
G

I 
V

IZ
S

G
A

 ●
 2

0
1

3
. 

m
á

ju
s 

6
. 



 

írásbeli vizsga, IV. összetevő 2 / 12 2013. május 6. 
1311 

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 2013. május 6. 
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Magyar mint idegen nyelv — középszint Név:  ...........................................................  osztály:......  

 

1. feladat 

Baráti társaságuk egyhetes síelési lehetőséget keres. Az alábbi hirdetés felkeltette az 
érdeklődésüket. Jelentkezzen e-mailben!  
A szöveg terjedelme 50–80 szó legyen! A feladat megoldásához szótár használható.  

 
 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fogalmazásában térjen ki a következő szempontokra: 

• Írja meg a tervezett időpontot! 

• Kérdezze meg, hány ágyas szobák vannak, és van-e lehetőség arra, hogy a társaságuk 

együtt legyen! 

• Kérjen információt a sípályákról! 

• Érdeklődjön, hogy milyen módon kell a tábor árát befizetni, és kell-e előleget fizetni! 

 

 

 

 
Síelés Bánkúton! 
 
Síszállást biztosítunk félpanziós ellátással. 

Fürdőszobás, kényelmes, jól felszerelt 

szobák, valamint szórakozási és egyéb 

sportolási lehetőségek találhatók a 

hotelban. 

Időpontok: novembertől márciusig (7 nap 

6 éjszaka: hétfőtől vasárnapig) 

Ára: 75 ezer forint 

ELŐFOGLALÁSI AKCIÓ! 

Kedvezmény: október 15-ig lefoglalt 

szállás esetében 20% 

Kapcsolat: 

Telefon: +36 30 1122 345 

e-mail: info@bankutszallas.hu



 

írásbeli vizsga, IV. összetevő 4 / 12 2013. május 6. 
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Magyar mint idegen nyelv — középszint Név:  ...........................................................  osztály:......  

 

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

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

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

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

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

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

…………………………………………………………………………………………………

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

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

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

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

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

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



 

írásbeli vizsga, IV. összetevő 5 / 12 2013. május 6. 
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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 és szöveghossz 6   

Nyelvhelyesség 5   

Összesen 11   
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Magyar mint idegen nyelv — középszint Név:  ...........................................................  osztály:......  

 
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) 

Szülei (vagy egy-két rokona) meglátogatják Önt a jövő hónapban. Írjon levelet, 

amelyben felkészíti őket a látogatásra! 

 

Levelében térjen ki a következő szempontokra: 

• Adjon tájékoztatást a lakásáról vagy a szálláslehetőségekről! 

• Mutassa be, hogy mi jellemzi a magyar konyhát: hol étkezhetnek! 

• Írja meg, hogy milyen látnivalókat szeretne megmutatni! 

• Érdeklődjön, hogy meddig maradnak, és mire kíváncsiak! 

 
vagy: 
 
 

B) 

Szomszédjában egy idős férfi egyedül él. Tegnap eltörte a lábát.  

Írjon cikket az iskolaújságban, amelynek célja, hogy megszervezze a bajba jutott ember 

ápolását. 

 

Cikkében térjen ki a következő szempontokra: 

• Ismertesse a körülményeket! 

• Mutassa be a problémát! 

• Írjon arról, hogy milyen segítségre lenne szükség! 

• Írja meg, hogy hogyan jelentkezhetnek munkára a segíteni 

szándékozók! 
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.......................................................................................................................................................
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