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Fontos tudnivalók 

 
 
 
 

Figyeljen a következőkre! 

1. A vizsgán semmilyen segédeszközt nem használhat. 

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

amely segíti Önt a feladat megoldásában. 

3. A feladatok megoldási sorrendje Öntől függ. 

4. Tollal dolgozzon! 

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

Csak egyértelmű javítást fogadunk el. 
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1. feladat 

Olvassa el a szöveget, majd párosítsa a szövegrészeket a megadott alcímekkel! 
Munkáját a 0-val jelölt példa segíti. 
 
Sampon – nem csak hajmosásra 
 
(0) A) A sampont általában csak hajmosásra használjuk, de most elárulunk néhány titkot, 
praktikát, hogy mire lehet még alkalmas ez a szer. 
B) Folteltávolítás 
Ha zsíros foltot szeretnénk kivenni kedvenc ruhánkból, és nincs otthon folteltávolító-szer, 
megteszi a sampon is. A foltot nedvesítsük meg, dörzsöljük be samponnal, majd tegyük hideg 
vízbe! Hagyjuk állni néhány percig a vízben a ruhát! Kézzel mossuk ki a makacs foltot. Utána 
még célszerű a mosógépben is kimosni a ruhadarabot. Így biztosan sikerül a folt eltávolítása. 
C) Mosogatás  
Ha kifogyott otthon a mosogatógépben használt mosogatószer, és éppen nincs kedvünk 
leszaladni a boltba vásárolni, akkor bátran használjunk helyette sampont! Öntsük a mosogató-
gép mosószer adagolójába a hajsamponunkat, és már indíthatjuk is a programot. 
 D) Fésűk, hajkefék tisztán tartása 
A sampon, ahogy a hajunkról leoldja a szennyeződéseket, úgy a fésűk és a hajkefék tisztítá-
sára is alkalmas.  Engedjünk a mosdókagylóba meleg vizet, öntsünk bele sampont, keverjük 
össze a vízzel, majd áztassuk benne a hajszálaktól már kitisztított fésűket és keféket! Köröm-
kefével dörzsöljük meg őket! Végül öblítsük le forró, majd hideg vízzel mindegyiket, és máris 
ragyognak a fésűk és kefék. 
E) Krómozott felületek 
A krómozott felületek kezeléséhez sincs szükség feltétlenül e célra kifejlesztett tisztítószerre, 
hiszen sampon és szódabikarbóna keverékével is hatékonyan tisztíthatók és fényezhetők.  
A konyha ragyogni fog. Érdemes kipróbálni. 
 

(www.mixonline.hu cikke nyomán - 2011. 09. 22.)  
 
Alcímek 
a) Fénylő sütő  
b) Tiszta öltözék  
c) Körömkefe nélkül nem megy 
d) Ne szaladgálj! 
e) Titkok 
 

 (0) 1. 2. 3. 4. 
szöveg A B C D E 
alcím e     
 
 
 
Az alábbi táblázatba ne írjon! A javító tanár tölti ki. 
1. 2. 3. 4. Max. Elért 
    4  
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2. feladat 

Olvassa el az alábbi érdekességeket! A szövegek utáni táblázatban igaz-hamis állításokat 
olvashat az érdekességekkel kapcsolatban. Értékelje ezeket a táblázatban! 
Munkáját a 0-val jelölt példa segíti. 
 

Érdekességek  
 

Milyen hatással van ránk a zaj? 
 

Zajnak nevezünk minden olyan hanghatást, amelyet kellemetlennek érzünk. Ugyanazt a hang-
hatást attól függően érezhetjük kellemetlennek vagy közömbösnek, hogy milyen élethelyzet-
ben vagyunk. A nappali, közönséges zajok, amelyeket "észre sem veszünk" munka közben, 
éjszaka, amikor például aludni akarunk, erősen zavaróak lehetnek. Ugyanaz a zaj a nappali 
"zajháttérben" egészen másként érint minket, mint esetleg az éjszakai csendben. A megfigye-
lések szerint a közlekedési zajok közül legjobban az autók és a repülőgép zavarnak minket, 
legkevésbé zavaró a vonat hangja.  
A zavarásküszöb 55 dB (decibel) hangerősség, tehát e fölött már zavar a tanulásban a zaj.  
55 dB a csendes beszéd zaja! A kiabálás, ordítás, hangos zene (disco) 90–100 dB is lehet. Ez 
már nagyon nem kellemes. Gépek (légkalapács, fűnyíró, turbina, repülőgép) zaja 90–110 dB 
is lehet, ami már hosszabb távon komoly halláskárosodást okozhat, de ezt okozhatja a hangos 
zene is! 
A nagyon hangos zajtól (110–130 dB) szervi károsodások, anyagcserezavarok is keletkezhet-
nek, sőt 130 dB felett a zaj halálos is lehet!  
 
Hogyan dorombolnak a macskák? 
 
Nem baj, ha nem tudjuk, hiszen ezt mind a mai napig a leggondosabb tudományos kutatások-
kal, megfigyelésekkel sem tudták kimutatni. 
Mindenesetre az feltételezhető, hogy a macska vagy a hangszalagjaival vagy a gyomrával 
"csinál valamit", de ennél pontosabb következtetésre még nem jutottak a tudósok. Időnként 
azonban más elméletek is fel-felbukkannak erre vonatkozóan. Szóval, egyelőre ez ma még  
a macskák "titka"...  
 
Milyen régi a selyem? 
 

Kínai régészek olyan régi selyemdarabokat találtak, amelyek – a legújabb tudományos műsze-
rekkel történő vizsgálatok szerint – több mint 4750 évesek. A selyem hazája Kína, és  
a selyemszövés technikája a legutóbbi időkig alig változott. Aki elárulta valamikor régen a se-
lyemkészítés titkát, arra halálbüntetés várt. Ezért elég kevés régi írásos forrással rendelkezünk 
a selyem történetéről.  
 
Honnan ered az angol „bacon” azaz: a szalonna szó? 
 

Ez a szó magyar eredetű. Még a 18. század derekán is néha-néha, korábban pedig rendszere-
sen előfordult, hogy Magyarországról nagyon jó minőségű, hússal, zsírral felhizlalt disznó-
csordákat hajtottak pásztoraink lábon, "nyugat" felé. (Mondhatni: Magyarország volt "nyugat 
éléskamrája".) A disznócsordák többek között a Bakony erdeiben a makkon híztak kövérre. 
Húsuk és zsírjuk egyedülállóan finom lett. Olyannyira, hogy tulajdonképpen a jó minőségű, 
magyarországi eredetű húsos szalonna védjegyeként alakult ki ez a szó: "bacon", vagyis: 
bakonyi...  
 

(http://www.bajza.hu/hun/erdekessegek/bacon.cikke nyomán)                     
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Feladatok 
 
 

 Állítások Igaz Hamis
(0) Angol eredetű a bacon szó.  x 
5. Minden zaj mindig kellemetlen.   
6. A vonat zaja nem zavaró annyira, mint a repülőé.   
7. A zajt néha kellemesnek érezzük.   
8. A nagyon erős zaj halált okozhat.   
9. Nem tudjuk, hogy a macskák milyen eredetű hangot adnak, 

ha jól érzik maguk.  
  

10. A selyem Kínából származik.   
11. Közel 5 ezer éve ugyanazzal a technikával szövik a selymet.   
12. Aki eladta a selymet, arra halálbüntetés várt.   
13. A régészek ma is kutatják a selyemkészítés titkát.   
14. A 17. században Magyarországról Angliába is hajtottak 

lábon disznócsordákat. 
  

15. A Bakonyban hizlalták fel a disznókat.   
16. A disznók húsa a diótól volt különösen finom.   
17. A finom húsú disznóknak a szalonnáját értéktelennek 

tartották.   
  

18. A bacon szalonna annyit jelentett, hogy bakonyi szalonna.   
 
 
 
 
 

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

5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. Max. Elért

              14  
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3. feladat 

Olvassa el a szöveget, majd válaszoljon a kérdésekre! Munkáját a 0-val jelölt példa 

segíti. 

 

Rajzok a moziban 
 

Nem gondolunk rá, pedig igaz: 100 éves rajzfilmeket is láthatunk, ha bekapcsoljuk a tévét, 
vagy a DVD-k között válogatunk. A nézők hamar megkedvelték az első, fekete-fehér rajzfil-
meket, amelyek általában az esti nagyfilmek előtt kerültek vetítésre annak idején.  
Az újításokat Walt Disney hozta meg: ő készítette az első hangos és színes filmeket. 1928-ban 
Disney alkotása, Mickey egér megszólalt az első hangos rajzfilmben. Nagy volt a meglepetés 
és az öröm! Ezután négy évvel jött a következő újítás, az első színes rajzfilm.  Hasonló újítá-
sokért Disney még Oscar-díjat is kapott.  
A legjobb szakemberekkel három év alatt sikerült a Hófehérke és a hét törpe történetéből is 
rajzfilmet készítenie. Óriási volt a siker, Walt Disney világhírű lett! A rajzfilmkészítők a ké-
szülő műnek egy-egy külön részletén dolgoztak. Az egyik csoport például a hátterekkel, egy 
másik a karakterekkel foglalkozott, így a film készítése egyszerűbb és gyorsabb lett. Jó zenét 
is beszúrtak a történet alá, ez tovább fokozta a nézők élvezetét. 1937-ben a premieren özön-
löttek az emberek a filmszínházakba. A Disney-stúdió a sikeren felbuzdulva szinte minden 
évben új és új történetet vett le a polcról és „rajzfilmesített meg”. Sorra dőltek meg a nézett-
ségi adatok, a nézők imádták a mozivászonra varázsolt Dumbó, Bambi vagy Pinokkió-
történeteket. 
Nemcsak a filmszínházakban, a tévében is hódítottak a rajzfilmek, így például egyszerre vi-
lágszerte népszerű lett a hollywoodi macska-egér páros, Tom&Jerry vagy a kengyelfutó gya-
logkakukk figurája. Kis hazánk jeles képviselője, Vuk is ekkortájt futott be, népszerűsége 
még ma is tart. Vuk dalát a kicsi gyerekek még ma is örömmel éneklik. A rajzfilmek az egész 
világot meghódították: a felnőtteket éppúgy, mint a gyerekeket. Minden ország igyekezett 
előállni a saját rajzfilmes produkcióival. Ebben a tekintetben hazánk igencsak előkelő helyen 
állt, gondoljunk csak a Kockásfülű nyúlra, a Vízipók-csodapókra vagy a Mézga családra, de a 
hazai rajzfilmek közül mégis a kanadaiakkal közös produkció, a Macskafogó vitte el a pálmát. 
A mai rajzos mozifilmek közül körülbelül minden negyedik térhatású. A stúdiók a világon 
mindenütt egyik filmet a másik után készítik. Úgy tűnik, hogy nincs megállás az újításokban.  
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Ráadásul új filmstúdiók is megjelentek a piacon, akik küzdenek egymással a nézők kegyeiért, 
vagyis a sikerért, és nem utolsó sorban a pénzért. 
 

(www.due.hu/tallozo cikke nyomán- 2005-2006.)  
 
Feladatok 
 

(0) Melyik a leghíresebb rajzfilmstúdió? 

(Walt) Disney-stúdió……………………… ……………………… 

19. Mikor hallhatták a nézők először Mickey egér hangját? 

…………………………………………………. 

20. Miért kapott Oscar-díjat Disney? 

………………………………………………. 

21. Milyen munkamódszerrel dolgoztak a készítők? 

…………… …………………………………. 

22. Mikor készült el az első színes rajzfilm? 

……………………………………………… 

23. Melyik országgal készítettünk közös sikeres filmet? 

………………………… …………………… 

24. Soroljon fel 3 sikeres magyar alkotást! 

………………………… ……………………. 

25. Milyen újításuk van a rajzfilmes stúdióknak ma? 

………………………………… …………… 

 

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

19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. Max. Elért 
       7  
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maximális 
pontszám

elért 
pontszám 

I. Olvasott szöveg értése 
1. feladat 4   
2. feladat 14   
3. feladat 7   

FELADATPONT ÖSSZESEN 25   
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 

Egészítse ki a szöveget a táblázatban szereplő megfelelő igealakokkal! A kiválasztott 
igealak betűjelét írja a kipontozott helyre! Munkáját a 0-val jelölt példa segíti. 

Mégis igyanak a diétázók tejet? 

 Lehet, hogy a tejet le kell venni a fogyókúrás tiltólistáról? Talán igen. 
A legutóbbi kutatások azt C (0), hogy az eddig letiltott tej is…. (1) a kilók leadásában. 
Az olasz kutatóintézet munkatársai szerint a tejben bőséggel található kalcium, amely segíti  
a zsírégetést. A zsírsejtek növekedését pedig ….(2). A tej egy további áldásos hatása, hogy 
elnyomja az éhségérzetet. Könnyebb úgy lefogyni, hogy nem vagyunk éhesek! 
A tej és tejtermékek fogyasztásáról a fogyókúrások tudatosan…(3), mert úgy…(4), hogy 
ezzel is kevesebb zsírt juttatnak a szervezetükbe. Azt nem …(5), hogy a tejben lévő értékes 
tápanyagoktól is megfosztják önmagukat.  
A tej fogyókúrás hatását nemcsak olasz, de izraeli kutatók is….(6).  
A híres egyetem szakemberei 300 túlsúlyos embert vizsgáltak, akik hat hónapon keresztül 
napi két pohár tejet…(7). A kutatás bizonyította, hogy a tejivók több kilót tudtak leadni, 
szemben azokkal, akiket …(8) a tejfogyasztástól. 

(Nők Lapja Cafe cikke nyomán, 2011. 08. 26.) 

 A B C D 

(0) bizonyítja  bizonyítod bizonyítják bizonyítjátok 

1. segíted segítem segítették segít 

2. megakadályozzuk megakadályozza megakadályozom megakadályozták 

3. mondták le mondanak le mondunk le mond le 

4. gondolom gondoltátok gondolják gondolta 

5. tud tudják tudom tudjátok 

6. igazolod igazolja igazolták igazoltátok 

7. iszom ittak iszik ittad 

8. eltiltják eltiltott eltiltom eltiltottak 

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

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. Max. Elért 

        8  
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2. feladat 

Egészítse ki megfelelő toldalékokkal a szöveget! Munkáját a 0-val jelölt példa segíti. 
 
Honnan származik a hot dog? 
 
Szerencsére….(0) a sokak által kedvelt gyorsételt nem azért nevezték forró kutyá…..(9), mert 
kutyahúsból készült. Német nyelvterület……(10) igen kedvelték a különféle virsliket és 
kolbászokat.  
 
Sokféle méretben és sokféle ízesítés…….(11) árulták és árulják ma is a világ minden 
részében. Az egyik elmélet szerint az 1860-as években az Ameriká……(12) bevándorló 
németek gyorsételként az utcán is kezdték árulni ezt a finomság……(13). Valószínű, hogy 
„tacskó” néven kínálták. Végül „forró kutya” lett a neve, mivel nagyon forró lehetett az utcán 
árult étel. Később, hogy a vásárlók ne égessék meg a kezüket a forró virsli…….(14), egy 
kettévágott kiflibe helyezték a leleményes eladó….(15). Ma is így esszük, csak egy kis 
mustárral ízesítjük. 
Az első hot dog éttermet egy Feltman nevű német hentes nyitotta meg New York…….(16). 
Az étel nevének legkorábbi említése 1893-ból származik. 
 

(Interpress Magazin 2010. májusi cikke nyomán (22. oldal)) 
 

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

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

        8  

 

3. feladat 

Megadunk négy kötőszót. Melyik illik a szövegbe? A táblázat kitöltésével válaszoljon! 
Munkáját a 0-val jelölt példa segíti. 

Hány nyelv van a világon? 

Az emberiséget mindig is kíváncsivá tette a nyelvek sokfélesége, …(0) kezdetektől érdekelte,  
…(17) hány nyelv van világon Az emberek néha gyönyörködtek a sokféleségben, néha 
átkozták azt. Mítoszok és tudományos magyarázatok keletkeztek a nyelvek kialakulásáról.  
Ám, …(18) pontosan mennyi nyelv van a világon, arra nem tudjuk a választ. A számlálás 
egyik akadálya, …(19) a világ nyelveinek tizedét 100 000 főnél kevesebben beszélik, …(20) 
a nyelvek legalább felét ezer fő sem érti meg. Ezek az igazán kis nyelvek igen gyorsan 
eltűnhetnek. De amíg léteznek sem biztos, …(21) a nyelvészek számon tudják őket tartani, 
vagy maguk a beszélők hírt adnak magukról.  
Ennél is nehezebb, …(22) mit tekintünk egyáltalán önálló nyelvnek. Ha egy nyelvet nagy 
területen beszélnek, akkor az nyelvjárásokra, dialektusokra szakad. Azt pedig nehéz 
meghatározni, …(23) egy nyelv eltérő változataival van-e dolgunk, …..(24) már önálló 
nyelvről beszélhetünk. Ha a nyelvet használók megértik egymást, akkor még nyelvjárási 
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változatról van szó, ha már nem értik egymást, akkor új nyelv keletkezett. Ez a próba 
általában alkalmazható, …(25) nem mindig. A norvég és a svéd két külön nyelv,…. (26)  
a norvégok és a svédek mégis jól megértik egymást. Ugyanakkor egy kínai nyelvről beszé-
lünk, miközben az egyik kínai gyakran alig érti meg a másikat. Emiatt ahány könyv, annyi 
adatot találhatunk a nyelvek számáról.  
A becslések szerint három- és tízezer közt lehet a nyelvek száma. Ebbe a számba nem 
tartoznak bele a holt nyelvek. Különösen gazdag nyelvekben Afrika, a Csendes-óceán térsége 
és Ázsia, viszonylag szegény Európa és a Közép-Kelet. A kis nyelvek igen gyorsan eltűnnek a 
Föld színéről. Ugyan új nyelvek is születnek, ….(27) a nyelvek kihalása gyorsabban történik. 
Hogy mindez meddig tart? A nyelvek is születnek és kihalnak, és valószínűleg mindig is 
megmarad a bábeli soknyelvűség.  

(http://www.due.hu/tallozo/ Bábeli zűrzavar napjainkban Jámbor Beatrix írása nyomán)  

 és  hogy vagy de 

(0) x    

17.     

18.     

19.     

20.     

21.     

22.     

23.     

24.     

25.     

26.     

27.     

 

 

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

17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. Max. Elért 

           11  
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maximális 
pontszám

elért 
pontszám 

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

FELADATPONT ÖSSZESEN 27  
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! 
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  III. Hallott szöveg értése 

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

 
 
 
 
 
 
 
 

MAGYAR 
MINT IDEGEN NYELV 

 

KÖZÉPSZINTŰ 
ÍRÁSBELI VIZSGA 

 

2014. október 13.  8:00 
 

III. Hallott szöveg értése 
 
 

Időtartam: 30 perc 
 
 

 
Pótlapok száma 

Tisztázati  
Piszkozati  

 
 

 
 

EMBERI ERŐFORRÁSOK 
MINISZTÉRIUMA 
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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! 
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1. feladat 

Az elhangzó riport alapján röviden válaszoljon a kérdésekre! Munkáját a 0-val jelölt 
példa segíti. 
 
      (0)   Hol tartottak piacokat? …a város főterén /a városokban…………………… 

1. Honnan származik a piac szavunk? …………………………………………  

2.  Melyik kereskedőnél szeretünk vásárolni? ………………………………….   

3. Milyen különböző célokkal válogatunk a gyümölcsök között? Említsen kettőt! 

…………………………………………………………………………………   

4. Mikor érdemes epret venni? ……………………… …………………………. 

5. A hűtőben meddig áll el a málna?......................................................................... 

6. Miért nem hagyhatjuk nylon zacskóban az árut? …………………………….  

7. Miért jó a fonott kosár, ha piacra megyünk? …………………………………  

8. A burgonyát, a hagymát hol tároljuk? ………………………………………….  

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

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. Max. Elért 

        8  



 

írásbeli vizsga, III. összetevő 4 / 8 2014. október 13. 
1212 

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

 
2. feladat 

A színészekkel hallott riport alapján töltse ki a táblázatot! Munkáját a 0-val jelölt példa 
segíti. 
 

 Kire vonatkozik? Dévai 
Balázs 

Murzsa 
Beáta 

Szabados 
Mihály 

(0) Játszott a Katona József Színházban. x   

9. A Vörösmarty Gimnázium drámatagozatán 
érettségizett. 

   

10. Debrecenben kezdte pályáját.    

11. Los Angelesben is tanult.    

12. Szerinte a színészpályán a legfontosabb a 
tehetség. 

   

13. Szerinte a színészpályán a legfontosabb a 
kitartás. 

   

14. Olvass sokat, nézz értékes filmeket, színházi 
előadásokat, ha a színész pályára készülsz - ez a 
tanácsa. 

   

15. Nem csalódott, szerinte a színház a lehető 
legjobb dolog, ami létezik a világon. 

   

16. A felvételire szóló tanácsa: olyat találni, ami 
maximálisan kifejezi, hogy milyen vagy. 

 

   

17. Jelenleg egyetemre is jár.    

18. A színészjelölteknek azt üzeni, hogy előbb 
kóstoljanak bele ebbe a létformába. 

   

 

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

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

          10  



 

írásbeli vizsga, III. összetevő 5 / 8 2014. október 13. 
1212 

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

 

 3. feladat 

   Az alvászavarral kapcsolatosan fog kérdéseket és válaszokat hallani. A hallott szöveg 
alapján jelölje be a táblázatba, hogy melyik állítás igaz, melyik hamis! Munkáját a 0-val 
jelölt példa segíti. 

 

 Állítások igaz hamis 

(0) Alvászavarról beszélünk, ha hetente egyszer nem tudunk 

elaludni. 

 x 

19. Egy stresszes nap után gond lehet az elalvás.   

20. Memóriazavar is felléphet a kialvatlanság miatt.   

21. 4-5 óra alvás senkinek sem elég.   

22. Átmeneti alvászavart okozhat a túl sok munka.   

23. A felnőttek alvásigénye általában 8 óra.   

24. Kérjünk altatót bárkitől, ha rosszul alszunk.   

25. Forduljunk szakorvoshoz, ha alvási problémánk van.   

 
 

 

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

19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. Max. Elért 
       7  
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maximális 
pontszám

elért 
pontszám 

III. Hallott szöveg értése
1. feladat 8   
2. feladat 10   
3. feladat 7   

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! 
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  IV. Íráskészség 

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

 
 
 
 
 
 
 
 

MAGYAR 
MINT IDEGEN NYELV 

 

KÖZÉPSZINTŰ 
ÍRÁSBELI VIZSGA 

 

2014. október 13.  8:00 
 

IV. Íráskészség 

 
 

Időtartam: 60 perc 
 
 

 
Pótlapok száma 

Tisztázati  
Piszkozati  

 
 

 
 

EMBERI ERŐFORRÁSOK 
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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 

Gimnáziumi osztálytársától e-mail üzenetet kapott. Válaszoljon erre a baráti 

meghívásra e-mailben! A szöveg terjedelme 50–80 szó legyen! A feladat megoldásához 

szótár használható.  

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 Írásában térjen ki a következőkre: 

Érdeklődjön a felvételivel kapcsolatosan!  

Fejezze ki örömét! 

Közölje, hogy el tudnak-e menni mindketten a partira! 

Érdeklődjön a partival kapcsolatosan: például mit hozzon, miben segítsen stb. 

A pontos címet is kérje el!  
 

…………………………………………………………………………………………………

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

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

…………………………………………………………………………………………………

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

Kedves Csaba! 

Képzeld, felvettek az egyetemre! Ebből az alkalomból kerti partit tartunk. 

Szeretnénk, ha velünk ünnepelnél!  

Nagykovácsiban a kertünk ilyenkor nagyon szép, és a társaság is tetszeni fog.  

Szívesen látjuk Lilit is. 

Július 18-án, szombaton este 7 órától várjuk a vendégeket. 

 

Várjuk a válaszodat: Dia és Péter  

2012. 07. 04. 
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…………………………………………………………………………………………………

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

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

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

…………………………………………………………………………………………………

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

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

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

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

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

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

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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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) Olvasott egy állásajánlatot az interneten, amely felkeltette az érdeklődését.  

Egy turizmussal foglalkozó cég asszisztenseket keres az idegenvezetők mellé.   

Írjon a megadott címre egy levelet! Mutatkozzon be, majd tegye fel kérdéseit, hogy 

dönteni tudjon: jelentkezik az állásra vagy nem.  

 

A megadott szempontok segítenek a megfogalmazásban. 

A legfontosabb információkat közölje önmagáról! (kora, végzettsége, nyelvtudása, tervei) 

Érdeklődjön, hogy mit jelent az asszisztensi munkakör!  

Egyéb kérdései lehetnek: munkaidő, fizetés, körülmények, továbblépés stb. 

 

Vagy 

 

B) A nem Magyarországon élő rokonaival, barátaival sem szakadt meg a kapcsolata, 

rendszeresen leveleznek. Írjon nekik egy beszámolót a magyarországi érettségiről és a 

további terveiről!  

 

A megadott szempontok segítenek a megfogalmazásban. 

Vázolja fel az itteni érettségivel kapcsolatos alapszabályokat! 

Hova jelentkezett: főiskolára, egyetemre, szakmunkásnak stb. 

Írja meg, hogy melyek a további tervei! 

Írjon a találkozási lehetőségekről! 

Érdeklődjön az otthoniakkal kapcsolatban! 

 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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



 

írásbeli vizsga, IV. összetevő 7 / 8 2014. október 13. 
1212 

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

 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 

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

Értékelési szempont Maximális pontszám Elért pontszám 

Tartalom  5   

Formai jegyek és hangnem  2   

Szövegalkotás 3   

Szókincs, kifejezésmód 6   

Nyelvtan, helyesírás 6   

Összesen 22   
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maximális 
pontszám

elért 
pontszám 

IV. Íráskészség 
1. feladat 11  
2. feladat 22  

VIZSGAPONT ÖSSZESEN 33   
    
    
      
  javító tanár 

 
 

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

   

pontszáma
egész 

számra 
kerekítve 

programba  
beírt egész 
pontszám 

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

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