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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. Több beírt megoldás esetén a válasz akkor sem fogadható el, ha közöttük van a jó 

megoldás is. (Amennyiben a feleletválasztós tesztben egynél több megoldást karikázott 

be, megoldása értékelhetetlen.) 
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1. feladat 

A szöveg alapján döntse el, hogy az állítások melyik fürdőre igazak! Írja be a táblázatba 

a fürdő betűjelét! Munkáját a 0-val jelölt példa segíti. 

 

 

Budapest fürdőváros 

 

A) Dagály Gyógyfürdő 

A Duna pesti oldalán található fürdő 1948-ban nyitotta meg kapuit. 

A későbbiekben kibővült a létesítmény. Vizét akkoriban az 1944-

ben fúrt kút biztosította, amellyel végre hasznosították a Duna 

medre alatt található termálvizeket. 1970-től a Széchenyi 

Gyógyfürdő vizét vezették ide, mellyel a Dagály is a gyógyfürdők 

sorába lépett. Ma már széles körű gyógyászati szolgáltatást biztosít 

vendégei részére. A sátortetős uszodát 1983-ban nyitották meg. 

Jelenleg 10 különböző formájú és hőmérsékletű medence található 

a kellemes, festői környezetben. Újabban élmény- és 

oktatómedencék is üzemelnek itt. Az élménymedence számos szolgáltatást nyújt a fürdeni 

vágyóknak. Például: sodrófolyosó, pezsgőágy, nyakzuhanyok, tocsogós napozók. Hogy 

fokozzák az élvezeteket: a tengerpart zúgását utánzó, hullámokat keltő szerkezettel is ellátták 

a medencét. 

 

B) Szent Lukács Gyógyfürdő 

Híres budai fürdő. Az uszodában külön van férfi- és női 

úszómedence, továbbá egy élménymedence. Az 

élménymedencében sodrófolyosó, víz alatti pezsegtetés, 

nyakzuhany, ülőpadokba rejtett hátmasszírozó vízsugár, 

pezsgőágy található. A termálrészben három gyógymedence és 

egy súlyfürdő medence van. A medencék vízhőfoka 22 és 40 

Celsius-fok között változik. Legnagyobb a vízfelszíne az 

úszómedencéknek (368, illetve 310 négyzetméter) és az  
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élménymedencének (220 négyzetméter). Itt található a főváros egyetlen meleg vizes 

iszapfürdője. A hely gyógyvize és szolgáltatásai mellett arról is nevezetes, hogy a 

művészvilág kedvelt találkozóhelye. A mai Lukács Fürdő környékén a XII. században 

betegápolással foglalkozó lovagrendek telepedtek le, akik kolostoraik mellé fürdőt is 

építettek. Ezek az épületek sokáig megmaradtak, így a török korban is működött a fürdő. A 

gyógyászati célokat szolgáló fürdő ivócsarnoka 1937 óta működik. A világ minden tájáról 

érkeznek ide a gyógyulni vágyó emberek.  

 

C) Széchenyi Gyógyfürdő 

A Széchenyi fürdő Európa egyik legnagyobb fürdőkomplexuma, 

Pest egyik legkedveltebb fürdője. A 19. század végén sikeres 

mélyfúrásokat végeztek a Városligetben, ahol gyógyvizet találtak. 

1881-ben már "Artézi fürdő" létesült itt, ez azonban csak rövid 

ideig működött, mert egyre kevésbé felelt meg a kor igényeinek. 

Így épült fel 1913-ban Czigler Győző tervei alapján a Széchenyi 

Gyógyfürdő. A fürdő 1927-ben strandfürdővel is bővült. Az 1960-

as évek közepén további átalakításokra került sor, ekkor az 

igényeknek megfelelően nappali kórház (komplex fizioterápiás 

osztály) létesült. Újabban élménymedencének is örülhetnek a 

látogatók, ahol megtalálható a sodrófolyosó, a víz alatti pezsegtetés, a nyakzuhany, az 

ülőpadokba rejtett, hátat masszírozó vízsugár és még sok más, eddig kevésbé ismert 

szolgáltatás. A főváros legmélyebb és legmelegebb vizű forrása, a „Szent István” kút 

biztosítja a vízellátását, amely 74-75 Celsius-fokos. Mellette 6 darab kisebb kút biztosítja a 

hideg vizet. Az ivókút vize kloridos, szulfátos és jelentős mennyiségű fluoridot tartalmazó 

gyógyvíz, amelyet a vendégek szívesen fogyasztanak. A hangulatos és kellemes szórakozást 

nyújtó fürdőt turisták ezrei látogatják. 
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D) Gellért Gyógyfürdő  

A Budapestre érkező turisták kedvelt helye. A Gellért-hegy lábánál, 

a Duna-parton, festői környezetben található ez a fürdő. Elegáns 

szálloda is tartozik hozzá. Gyógyforrása már a XIII. században 

ismert volt. A gyógyfürdő területén feltörő "csodahatású" 

forrásokról már a XV. századból is találunk feljegyzéseket. A 

későbbiekben a törökök is kedvelték, mivel nagyobb és forróbb vizű 

volt, mint a korabeli budai fürdők. Mai formájában 1918-ban 

nyitotta meg kapuit, majd 1927-ben a hullámfürdővel, 1934-ben a 

pezsgőfürdővel bővült. A kor hírességei gyakran látogatták. A fürdőkben mindenütt 

megmaradt az eredeti szecessziós berendezés a művészi mozaikokkal, színes ablakokkal, 

szobrokkal. A mai Gellértben szinte valamennyi gyógyászati szolgáltatás igénybe vehető.  

 

E) Rudas Gyógyfürdő  

A Rudas Gyógyfürdő vagy Rudas fürdő a török hódoltság idejéből 

megmaradt budai török építésű fürdő. Az 1550-es években emelt 

művészi kivitelezésű és díszítésű építményt vallási okokból a 

források fölé építették. Szokoli Musztafa pasa 1566-ban építtette át. 

A török uralom idején épült ki a mai Rudas központja, a törökfürdő. 

Egykori török neve a "Zöldoszlopos" volt. Kupolája 10 m átmérőjű, 

amelyet 8 gyönyörű zöld oszlop tart. Benne egy nyolcszögletű 

medence található. Körben dongaboltozatos folyosó helyezkedik el. 

A fürdőnek ez az eredeti, török hagyományok szerint épült része ma is áll. Az uszoda, amely 

ma gyógyuszoda és szauna, 1896-ban épült. Több évig tartó felújítási munkálatok után 2005 

decemberétől ismét a látogatók rendelkezésére áll ez a páratlanul értékes létesítmény. Nagyon 

hangulatos fürdő, őrzi a törökfürdők sajátos szépségét, keleties hangulatát. 

(http://www.budapest.com/budapest_kalauz/latnivalok/furdok/szechenyi_gyogyfurdo.hu.html cikk nyomán) 

 

 

Megjegyzés: a fürdők közkeletű elnevezéssel szerepelnek 
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Itemek Állítások Betűjel 
(0) A szecessziós épület a 20. 

század 20-as éveiben készült el. D 

1. A török idők előtt lovagok 
építették. 

 

2. A törökök építették. 
 

 

3. Meleg vizes iszapfürdőjét is 
élvezhetjük. 

 

4. 20. századi, sátortetős az 
uszodája.  

 

5. Szecessziós a berendezése. 
 

 

6. Artézi fürdő állt a helyén. 
 

 

7. A zöld oszlopairól kapta eredeti 
nevét. 

 

8. A tengerpart zúgását is 
hallhatjuk itt.  

 

9. Pesten, a Városligetnél 
található. 

 

10. Nyolcszögletű medencéje van.  
 

 

11. Pezsgőfürdőjét hírességek is 
látogatták a 30-as években. 

 

12. A művészek találkozóhelye ma 
is. 

 

13. Hőforrása a legmelegebb. 
 

 

 

 

 

 

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

 

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. Max. Elért
             13  
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2. feladat 

Egészítse ki a szöveg után található mondatokat a szöveg alapján! Munkáját a 0-val 

jelölt példa segíti. 

 

A Ráday utca ― Budapest „latin negyede” 

A Ferencváros Budapestnek valamikor a külvárosa volt. Ennek a városrésznek egykori 

főutcája, a Ráday utca elképesztő fejlődésen ment keresztül az elmúlt 15 évben. Mára ez a 

terület a budapesti belváros szerves részévé vált. Az utcában a kávézók, az éttermek, a 

könyvesboltok és a bisztrók mintha csak egy pillanat alatt nőttek volna ki a földből. A 

történelmi városrészt néhány éve előnyös turisztikai és építészeti sajátosságai miatt 

sétálóutcává alakították; azóta személygépkocsik egyáltalán nem közlekedhetnek benne. A 

Ráday utca sok meglepetéssel várja a látogatókat. Egyik legnépszerűbb étterme például 

földalatti barlangrendszerre hasonlít. A pizzériák és kávézók mellett a hangulatos pincékben, 

bárokban, éttermekben, bisztrókban különleges ételeket is kínálnak. Ha van kedvünk hozzá, 

akkor perzsa ételeket is kóstolhatunk. Késő délutántól éjfélig az addig nyugodt, csendes utca 

szinte életre kel; a fiatalos nyüzsgés és a zene hangjai veszik át a főszerepet. Sokunknak a 

párizsi „latin negyed” (Quartier Latin) jut róla eszünkbe. A környéken sok iskola, egyetem és 

diákszállás található, talán ezért is lett a pesti fiatalok egyik kedvenc találkozóhelye. A 

külföldi turisták is egyre gyakrabban keresik fel a Ráday utcát, ők is kezdik felfedezni a 

környék remek hangulatát és a kulturált szórakozás lehetőségeit. 

(http://www.budapest.com/budapest_kalauz/latnivalok/szabadido/a_raday_utca_-_budapest_latin_negyede.hu.html cikk nyomán) 
 
 
 

 

Ma már a … (0) része ez az utca. Úgy érezhetjük magunkat a Ráday utcában sétálva, mintha a 

párizsi … (14)  járnánk. Éttermeiben még ázsiai ételeket, például … (15) ízeket is 

kóstolhatunk. Itt … (16)  nem közlekedhetnek, mert ez az utca ma már ... (17). Ez az óriási 

átalakulás az elmúlt … (18) évben történt. A nappal … (19) utcába este a megérkeznek a … 

(20). 
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(0)……… belváros …………... 

14.  …………………………… 

15.  …………………………… 

16. ……………………………. 

17. ……………………………. 

18. ……………………………. 

19. ……………………………. 

20. ……………………………. 

 
 
 

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

14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. Max. Elért 
       7  
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3. feladat 

Döntse el, hogy igazak vagy hamisak az állítások Herculesről! Munkáját a 0-val jelölt 

példa segíti. 

 

Tigris anya és oroszlán apa ivadéka 

 

A világ legnagyobb élő nagymacskája három méter hosszú és több mint 4 mázsa. A 

vállmagassága pedig 125 centiméter. Ez az állat nem tigris és nem oroszlán, hanem 

mindkettő: tiglán. Hercules a neve ennek az óriási ragadozó állatnak. Kaliforniában éldegél 

ma egy szafariparkban, ahol különös gonddal ápolják és őrzik. A tiglánok a világban 

rendkívül ritkák, szabadon nem is léteznek ― már csak azért sem, mert szüleik nemigen 

találkozhatnak. Mint tudjuk, az oroszlánok Afrikában, a tigrisek meg Ázsiában élnek. Így 

csak az ember által biztosított környezetben találkozhatnak. A fogságban egymás iránt 

szerelemre lobbanó tigrisek és oroszlánok kölykei akár kétszeresen is „túlnőhetik” szüleiket. 

Ez félelmetes! Hercules, a tiglán a méreteivel immár hivatalosan is világcsúcstartó állat: 

bekerült a 2014-es Guinness Rekordok Könyvébe. 

(www.metropol.hu nyomán 2013.09.21.) 

 

 
Itemek Állítások igaz hamis 

(0) Hercules akkora, mint az anyja.  X 
21. Szabadon él Kaliforniában.   
22. A világ legnagyobb élő 

nagymacskája. 
  

23. Tigris és oroszlán szülőpár kölyke.   
24. Ázsiában született.   
25. Ritka állat.   

 
 

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

 

21. 22. 23. 24. 25. Max. Elért 

     5  
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maximális 
pontszám

elért 
pontszám 

I. Olvasott szöveg értése 
1. feladat 13   
2. feladat 7   
3. feladat 5   

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! 

7.  Több beírt megoldás esetén a válasz akkor sem fogadható el, ha közöttük van a jó  

  megoldás is. (Amennyiben a feleletválasztós tesztben egynél több megoldást jelölt be,  

  megoldása értékelhetetlen.) 
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1. feladat 

Egészítse ki megfelelő igekötővel a megjelölt igéket a szövegben! Munkáját a 0-val 

megjelölt példa segíti. 

 

Paprikafesztivál Szegeden 

Minden a paprikáról szól majd október 5-én Szegeden. A fesztiválon bemutatják a 

fűszernövény múltját és jelenét, számtalan felhasználási módját és különleges fajtáit. 

A Ferences Látogatóközpontban rendezett előzetes tájékoztatón a házfőnök beszélt a 

növényről. ….Elmondta (0), hogy amikor a ferences szerzetesek megérkeztek Alsóvárosra, 

az ispotályban (kórházban) kezdtek dolgozni. Magukkal hozták a paprikát, majd a növény 

termesztési módjával ismertették …… (1)  az itt élőket. Elsőként gyógyításra használták, 

később fűszerként is  ……terjedt (2) a növény. A paprikát pálinkába áztatták, és elsősorban a 

maláriát, valamint a szúnyogcsípést kezelték vele hatékonyan. Különböző ételekbe főzve  

…… is fogyasztották (3) a helybeliek. Ez lehetett az oka annak, hogy a járványok ebben a 

térségben 30-40 százalékkal kevesebb áldozatot szedtek, mint az ország más részein. Október 

5-én újra   ……. fogják nyitni (4) a kolostori ispotályt, ahol a látogatók teafőzetekkel, 

paprikás mézzel gyógyíthatnak majd. A kolostorban   ……tekinthetnek (5) a kódexmásolók 

életébe is. A fűszerpiacon a látogatók  ……ismerhetik (6) a különböző paprikafajtákat: 

növény, őrlemény vagy akár élelmiszer formájában is. Többféle paprikás krumplival várják a 

vendégeket. Természetesen a szegedi paprika elmúlt 250 évéről is szó esik. A kóstolók után 

kolostori sétára indulhatnak az érdeklődők. A tájházban a paprikával kapcsolatos népi 

tevékenységek várják a látogatókat. Így lesz paprikafűzés, de lehet törni, hasítani és őrölni is 

az értékes növényt. Délután az egyik szegedi néptánc együttes programján vehetünk részt. Mi 

is táncra perdülhetünk. Bátran lépjünk ……(7) a színpadra! 

(http://www.metropol.hu/mellekletek/konyha/cikk/1089941-paprikafesztival-szegeden cikk nyomán) 

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

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Max. Elért 

       7  

 



 

írásbeli vizsga, II. összetevő 5 / 8 2014. május 5. 
1411 

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

 
2. feladat 

Válassza ki, hogy a megadott szópárok közül melyik illik a mondatba! Húzza alá a 

megfelelő szót! Munkáját a 0-val megjelölt példa segíti. 

 

Gyógyító szappan 

 

Egy ...(0) illemszabály szerint nem illik szappant ajándékozni. Ez a szabály már érvényét 

vesztette. Egy-egy mutatós, színes papírba csomagolt aprósággal bárkinek örömet …(8).  

A szappant már az i.e. III. évezredben …(9)  a sumerok – mosáshoz és gyógyító kenőcsök 

készítéséhez ...(10).  A franciák elődei, a gallok is készítettek szappant, a régi latinok pedig 

ilyen keverékkel szőkítették a hajukat. Az i.e. II. században élt római orvos, Galenus …(11), 

hogy a szappan  …(12) is alkalmas. Ma már sokféle szappan kapható. A szappan 

használatáról érdemes tudni a következőket. Bőrünket általában egy vékony zsíros-vizes 

(savköpeny) réteg…(13). Mosakodáskor ez a védőréteg a víz hőmérsékletétől, a szappan 

minőségétől függően többé-kevésbé sérül, emiatt bőrünk átmenetileg ki van …….(14) a 

kórokozók támadásainak. Néhány órába …..(15), míg a védőréteg újratermelődik. Ezért is 

nagyon fontos, hogy bőrbarát szappant használjunk. Száraz bőrhöz az enyhén lúgos, zsíros 

bőrhöz pedig az enyhén savas szappan használata javasolt. A színszappan alig károsítja a 

bőrünket. Magunk is könnyen elkészíthetjük. 

(www.tudtad.com 2013-10-03) 
 

(0) ósdi – régi 

8.  szerezhetünk – okozhatunk 

9.  tudták – ismerték 

10.  használták – tették 

11.  fedezte fel – találta fel 

12.  tisztogatásra – tisztálkodásra 

13.  lepi be – védi 

14.  szolgáltatva – állítva 

15.  lesz – telik  

 

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

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

        8  



 

írásbeli vizsga, II. összetevő 6 / 8 2014. május 5. 
1411 

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

 

3. feladat 

Válassza ki a táblázatból a helyes szóalak betűjelét, és írja be az üres táblázatba! 

Munkáját a 0-val megjelölt példa segíti. 

 

Szent város a föld alatt  

 

Szulejmán szultán temetkezési helyét keresi nyolc hónapja egy nemzetközi kutatócsoport 

Szigetvár környék…(0). Ám helyette olyasmit találtak, amin maguk is meglepődtek: egy 

teljes várost a török időkből. Téglából és kőből épült háza…(16) jómódú lakosság élt – erre 

utalnak a luxuscikkek maradványai: kínai porcelán, perzsa fajansz, üveg és ezüstérmék. Két 

kerület…(17) állt a város, és huszonhat család lakta egészen az 1680-as évek vég…(18). 

Működött a város…(19) iskola, törökfürdő, sőt csárda és vendégfogadó is. A városról eddig 

megállapít…(20), hogy forgalmas hely lehetett. Minden bizonnyal itt állt a szultán 

sírhely…(21), vagyis a türbe, mellette dzsámi, derviskolostor és egy ötvenfős kaszárnya 

működhetett. 

A terület…(22) – a Szigetvár melletti Zsibóti-hegyen – egyelőre szőlőültetvény várja a 

szüretet. Mi lesz a sorsa vajon a szőlőtőkék alatt megbúvó kaszabának, az elveszett…(23) hitt 

szent városnak? Bizakodhatunk, hiszen a törökök eddig is támogatták az oszmán kori 

emlékek feltár…(24). Kíváncsi…(25) várjuk a további tárgyalások eredményeit. 

(Kemény Krisztina írása nyomán Szabad föld 2013. szeptember) 

 

 
 

(0) 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 

C           

 



 

írásbeli vizsga, II. összetevő 7 / 8 2014. május 5. 
1411 

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

 
 
 A B C D 

(0) környéket környéken környékén környéktől 
16. házaiban házában házban házaitól 
17. kerülettől kerületben kerületből  kerülethez 
18. végétől végig végében végéig 
19. városban városhoz várostól városig 
20. megállapítottam megállapítottad megállapították megállapította 
21. sírhely sírhelye sírhelyet sírhelynek 
22. területeken területen területében területhez 
23. elveszettnek elveszett elveszettben elveszetthez 
24. feltárás feltárást feltárását feltárt 
25. kíváncsi kíváncsitól kíváncsiak kíváncsian 
 
 
 
 
Az alábbi táblázatba ne írjon! Az értékelő tanár tölti ki. 

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

          10  

 



 

írásbeli vizsga, II. összetevő 8 / 8 2014. május 5. 
1411 

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

 

 
 
 
 
 

 
 

maximális 
pontszám

elért 
pontszám 

II. Nyelvhelyesség 
1. feladat 7   
2. feladat 8   
3. feladat 10   

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 1411 
  III. Hallott szöveg értése 

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

 
 
 
 
 
 
 
 

MAGYAR 
MINT IDEGEN NYELV 

 

KÖZÉPSZINTŰ 
ÍRÁSBELI VIZSGA 

 

2014. május 5.  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 2014. május 5. 
1411 

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. 

5. Több beírt megoldás esetén a válasz akkor sem fogadható el, ha közöttük van  

a jó megoldás is. 

 
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 2014. május 5. 
1411 

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

 
1. feladat 

Egy riportot fog hallani. Az elhangzó szöveg alapján válaszoljon a kérdésekre! 

Munkáját a 0-val jelölt példa segíti.  

 

Botonddal a  …(0) beszélget a szakember. A tanuláshoz  …(1) van szükség, tehát ne szóljon a 

zene. Ne hagyd, hogy a gondolataid  … (2). Legjobb, ha odaülsz az  ... (3), és 

megfegyelmezed a  ... (4). Ha még  … (5) is teszel magad körül, akkor biztosan könnyebb 

lesz a tanulás. Tudnod kell, hogy  … (6) tanulsz! 

 

 

(0)Miről beszélgetnek?................................ tanulásról……………… 

1. Mire van szükség a tanuláshoz? ………………………………….... 

2. Mit ne hagyj tanulás közben? ……………………………………… 

3. Hova érdemes ülni?………………………………………………… 

4. Mit kell megfegyelmezned?………………………………………… 

5. Mit kell tenned magad körül?………………………………………. 

6. Mit kell tudnod?……………………………………………………. 

 

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

1. 2. 3. 4. 5. 6. Max. Elért 

      6  



 

írásbeli vizsga, III. összetevő 4 / 8 2014. május 5. 
1411 

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

 
2. feladat 

Ismét egy riportot fog hallani. Az elhangzó szöveg alapján a táblázatban szereplő 

megállapításokról döntse el, hogy melyik igaz és melyik hamis! A megoldást jelölje X-szel 

a megfelelő oszlopban! Munkáját a 0-val jelölt példa segíti. 

 

 

 Állítások Igaz Hamis 

(0) Anna a riporter.  X 
7. A legtöbb embernek kevés az ideje.   

8.  A karika a harmadik tipp az edzésre.   

9. Az első tipp a lépcsőzés.   

10. Ha a mosógépet betápláltuk, utána ráérünk edzeni.   

11. Olvasás közben is végezhetünk gyakorlatokat.   

12. A lépcsőzés megterhelő, tehát csomaggal inkább liftezzünk.   

13. A súlyzózás Anna harmadik ötlete.   

14. Annának 4 tippje van az otthoni edzésre.   

15. A karika jól megmozgatja az izmainkat.   

16. A jobb karunk izmait jobban kell fejleszteni.   

17. Mozgásra feltétlenül szükségünk van.   

 

 

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

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

           11  

 



 

írásbeli vizsga, III. összetevő 5 / 8 2014. május 5. 
1411 

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

 
3. feladat 
 
Beszámolót fog hallani egy versenyről. 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) Jimmy vadászkutya. 
b) Jimmy pásztorkutya. 
c) Jimmy házőrző kutya. 

18.  a) A bobtail angol kutyafajta. 
b) A bobtail magyar kutyafajta. 
c) A bobtail keverék kutyafajta. 
 

19.  a) Angliában készítették fel a győztest. 
b) Amerikában készítették fel a versenyre Jimmyt. 
c) Magyarországon készítették fel Jimmyt a versenyre.  
 

20. a) A pásztorkutyák között az idén Jimmy kapta a Legjobb fajta címet.  
b) A pásztorkutyák között az idén Jimmy kapta a Legszebb fajta címet. 
c). A pásztorkutyák között az idén egy vizsla kapta a Legjobb fajta címet. 
 

21.  a) Németország a kiállítás megrendezője. 
b) A kiállítást a G. Rekordok könyve rendezi. 
c) Angliában rendezik meg évente a kiállítást. 
 

22.  a) Magyar vizsla nyert az idén. 
b) Magyar tenyésztésű bobtail nyert az idén. 
c) A bobtail mindig nyer. 
 

23.  a) Német juhászkutya volt tavaly a győztes. 
b) Magyar vizsla volt a tavalyi győztes. 
c) Skót juhászkutya volt a tavalyi győztes. 
 

24.  a) A kiállításon egy verseny zajlik. 
b) A kiállításon több versenyt tartanak. 
c) A kiállításon nincsenek versenyek. 
 

25.  a) Guinness Világrekordok között is nyilvántartják Jimmyt. 
b) A kiállítást Londonban rendezik meg. 
c) Ez a világ legnagyobb kutyakiállítása.  

 



 

írásbeli vizsga, III. összetevő 6 / 8 2014. május 5. 
1411 

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

 

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

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

        8  

 



 

írásbeli vizsga, III. összetevő 7 / 8 2014. május 5. 
1411 

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

 



 

írásbeli vizsga, III. összetevő 8 / 8 2014. május 5. 
1411 

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

 
 
 
 
 
 

 
 

maximális 
pontszám

elért 
pontszám 

III. Hallott szöveg értése 
1. feladat 6   
2. feladat 11   
3. feladat 8   

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 1411 
  IV. Íráskészség 

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

 
 
 
 
 
 
 
 

MAGYAR 
MINT IDEGEN NYELV 

 

KÖZÉPSZINTŰ 
ÍRÁSBELI VIZSGA 

 

2014. május 5.  8:00 
 

IV. Íráskészség 

 
 

Időtartam: 60 perc 
 
 

 
Pótlapok száma 

Tisztázati  
Piszkozati  

 
 
 

EMBERI ERŐFORRÁSOK 
MINISZTÉRIUMA 
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írásbeli vizsga, IV. összetevő 2 / 12 2014. május 5. 
1411 

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 2014. május 5. 
1411 

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

 

1. feladat 

Felkeltette érdeklődését az alábbi hirdetés. A barátai is lelkesednek az ötletért, hogy egy 

ilyen különleges táborban töltsenek el egy hetet. Jelentkezzen e-mailben! A szöveg 

terjedelme 50-80 szó legyen! A feladat megoldásához szótárt használhat. 

 

Tölts egy hetet a középkorban! 

 

Középkori életmód 

Ismerd meg a középkori életet!  

Részvétel 10 éves kor felett 

A tábor helye: Csörögepuszta 

Programok: Lovaglás, lóápolás, kézműves munkák, térképolvasás, tűzrakási technikák elsajátítása, 

éjszakai túra, éjszakai tűzőrség, kirándulás, kincskeresés, madárbiológiai óra, vetélkedők. Középkori 

ételek készítése és fogyasztása. A lovaglást szakképzett oktatóktól sajátíthatod el, akik mindenben a 

segítségedre lesznek.  

A tábor ára: 39.000 Ft /fő/hét 

Kedvezmény: három vagy több személy együttes jelentkezése esetén mínusz 3.000 Ft/fő  

A táborok időpontjai: 

június 5–12. 

július 10–17. 

augusztus 15–22. 

jelentkezés: csoroge@puszta.com 

 

 

Levelében térjen ki a következő szempontokra: 

• Mutatkozzon be! 

• Kérdezze meg, hogy milyen alvási lehetőséget biztosítanak!  

• Van-e lehetőség arra, hogy hárman a barátaival együtt legyenek? 

• Kérdezzen rá, hogy milyen módon kell a tábor árát befizetnie (például banki 

átutalással), és kell-e előleget fizetnie! 

• Válasszon időpontot! 

 

 
 



 

írásbeli vizsga, IV. összetevő 4 / 12 2014. május 5. 
1411 

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

 

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

…………………………………………………………………………………………………

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

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

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

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

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

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

…………………………………………………………………………………………………

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

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

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

…………………………………………………………………………………………………

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



 

írásbeli vizsga, IV. összetevő 5 / 12 2014. május 5. 
1411 

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

Érdeklődéssel olvasott egy falusi turizmusról szóló újságcikket. Szeretne a családjával 

egy szép vidékre elutazni, viszont az újságban nem talált elérhetőségeket, címeket. Írjon 

az újság szerkesztőségének, és kérjen az igényeinek megfelelő címeket! 

 

Levelében térjen ki az alábbi részletekre: 

• Ismertesse, hogy milyen táj érdekelné! 

• Írja meg, hogy milyen lakhatási körülményekre gondol! 

• Mutassa be a családtagokat, akikkel nyaralna! 

• Érdeklődjön az időpontokról! 

• Kérjen több címet a szerkesztőségtől! 

 

vagy: 

 

B) 

Ön cserediákként tartózkodik Magyarországon. Szeretné, ha diáktársai jobban 

megismernék azt a nyelvet, amelyet Ön beszél. Ezért önkéntes munka keretében szívesen 

tanítaná anyanyelvét heti néhány órában. Mutatkozzon be az iskolaújságban úgy, hogy 

felkeltse társai érdeklődését!  

 

Írásában térjen ki a következőkre: 

• Írjon a nyelvről, amelyet tanítana! 

• Hol lennének a nyelvórák? 

• Heti hány órát tart elegendőnek? 

• Térjen ki az órák ingyenességére!  

• Adja meg az elérhetőségét!  

• Foglalja össze, hogy miért érdemes Önnél tanulni! 
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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   
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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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