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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.  
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1. feladat 

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

 
Két hétig terveztük, hogy majd veszünk. Mindennap megálltunk a kirakatok előtt, 

sóváran néztük. Végül is a születésem napján, április 5-én déli tizenkét órakor megkérdeztük, 

mibe kerül. „− 275 frankba − mondta a gyümölcsárus. − Elsőrendű, teljesen friss, zamatos 

ananász.” 

A feleségem drágállotta, én nem. A görögdinnyéhez képest persze sok, de az ananászhoz 

képest bizonyára nem. Megvettük, hazavittük. Beállítottuk egy hamutartóba, egész nap 

nézegettük. Körbejártuk, barátkoztunk vele, dicsértük, milyen szép és egzotikus. A tetején 

külön növény hajtott ki belőle, valami pálmaféle; ha locsolnánk, vagy vízbe tennénk, talán 

hamarosan nagyra nőne, és kivirágzana. 

A szállóban rögtön híre futott, hogy a kilencesben vettek egy ananászt. A takarítónő 

bejött, és bemutatkozott − eddig a percig ugyanis színét se láttuk −, és azt javasolta, hogy 

hámozzuk meg, és fölszeletelve, kristálycukorral meghintve hagyjuk állni egy vagy két napig. 

"Ostobaság − mondta egy angol diáklány a lépcsőfordulóban. − Rummal egyék, úgy a 

legfinomabb." Egy honfitárs, akivel eddig csak köszönő viszonyt tartottunk, cédulát csúsztatott 

az ajtóhasadékba. "Ne hallgassanak senkire − írta. − Jó vastagon le kell hámozni, mert a héja 

élvezhetetlen, de a húsát úgy kell fogyasztani, ahogy van." 

Este meghámoztuk és megettük. Semmi íze sem volt. Alig valamivel volt rosszabb, mint 

a tök. Nyersen is, cukorral is, rummal is. Nagy nehezen legyűrtük, ittunk rá egy pohár vizet. 

Harmadnap szembetalálkoztunk az angol lánnyal a folyosón. "Hogy ízlett?" − érdeklődött. 

"Nagyon" − feleltem. Felsóhajtott. "Hiába − mondta −, az ananász, ananász." Azóta lopva meg-

megállok a gyümölcsárus standja előtt, és vágyakozva nézem az ananászokat. 
(Örkény István: Presztízs. http://mek.niif.hu/)  
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 Igaz Hamis 

(0) Az író és felesége sokáig gondolkodott, megvegyék-e az 
ananászt. 

X  

(1) A történet Magyarországon játszódik.   

(2) Az ananász drágább, mint a görögdinnye.   

(3) Az ananászt otthon sokáig nézegették.   

(4) Az ananász hamarosan kivirágzott.   

(5) A takarítónő megkérdezte, hogy kell enni az ananászt.   

(6) Az író és felesége sokféle tanácsot kapott, hogy kell 
elfogyasztani az ananászt. 

  

(7) Először ettek egy kis tököt, aztán megcukrozták az ananászt.   

(8) Az ananász egyáltalán nem volt finom, de ezt nem mondták el 
senkinek. 

  

 

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

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

Egy interjút fog olvasni. Írja a hiányzó kérdések betűjelét a megfelelő helyre! 
Munkáját a 0-val jelölt példa segíti.  

 

Mága Zoltán 

(0) ….C… 

− Hatéves voltam, amikor megkaptam az első hegedűmet. A Rajkó Zenekar növendékeként 

már gyermekkoromben bejártam Európát.  

(9) ……… 
− Szinetár Miklós, Kossuth-díjas rendező. 

(10) …….. 
− Így fogalmazott: A művészetben mindig nagy esemény, ha új csillag tűnik fel. Ilyen fiatal 

csillag Mága Zoltán. Hazánkban van egy kifejezés, amit manapság gyakran használnak: 

hungarikum. Ilyen hungarikum a „Tokaji Aszú”, és ilyen hungarikum maga Mága Zoltán. 

(11) …….. 
− A családommal, gyermekeimmel vagyok. Bepótoljuk mindazt, amire a koncertjeim vagy 

a karitatív misszióim miatt nem jut idő. Két fellépés között minden időt nekik szentelek, és 

akkor csak együtt vagyunk, kirándulunk, pihenünk, beszélgetünk. 

 (12) ….… 
− Tisztelem őket. Számomra fontos az intelligencia, a kedvesség, a kisugárzás, az elegancia, 

a figyelmesség – és persze a szépség. Szerencsés embernek mondhatom magam, mindezt 

megtaláltam a feleségemben, akivel már húsz éve élek boldog, kiegyensúlyozott és harmonikus 

házasságban. 

(13) ……… 
− Én csak felnézek azokra, akiket példaképeimnek tekintek. Ilyen ember korunk egyik 

leghíresebb hegedűvirtuóza, Ichak Perlman, és ifjabb Járóka Sándor, akit méltán neveznek 

prímáskirálynak.  

(14) ……… 
− A hegedűm. A hangszeremmel tudom megteremteni a családomnak a biztonságot és az 

egzisztenciát. Ezzel a hangszerrel tudok segíteni sok ezer embertársamnak is. 

(15) ……… 
− A tévedést. Mert belátom, hogy olykor az ember tévedhet, és ezt nem szégyen beismerni. 

Ha a tévedését valaki bátran és őszintén elismeri, akkor elfogadom, és könnyen megbocsátok.  
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(16) ……… 
− Úgy vélem, szívet cserél, aki hazát cserél, én pedig nem szeretném elhagyni a hazámat, 

mert ennek az országnak köszönhetek mindent, az itt élő emberek szeretetéből és biztatásából 

értem el mindazt, amim van. 

(17) ……… 
− Ha nem hegedűművészként tevékenykednék, akkor olyan ember szeretnék lenni, aki 

békét teremt, segít a társadalom szegényein, aki egy szebb és jobb világért küzd. 

      (18) …… 
− Azt hiszem, Jávor Pál lenne a legjobb. Feledhetetlen volt a Dankó Pistát megformáló 

alakítása. De ő sajnos már régen meghalt. A mai színészek közül talán Huszti Péter, aki 

zseniálisan játszotta el Kálmán Imrét Az élet muzsikája című filmben. 
 

A – Mi a legértékesebb tulajdona?  
 
B – Mi az a tulajdonság, amit leginkább kedvel a nőkben? 
 
C – Hogyan indult a pályája?  
 
D – Ki játszaná önt az életéről szóló filmben? 
 

E − Sokan sokfélét írtak, mondtak már önről. Ki volt az, aki meg tudta fogalmazni, hogy 
     milyen is ön valójában? 
 
F – Ha más foglalkozást kellene választania, mi lenne az? 
 
G – Pontosan mit mondott önről? 
 
H – Mit csinál legszívesebben olyankor, amikor nem kell csinálnia semmit? 
 
I – Hová költözne el legszívesebben, és miért? 
 
K – Kinek a tehetségét irigyli a legjobban? 
 
L – Mi az az emberi hiba, amelyet a legkönnyebben tolerál (megbocsájt)? 

 (Mihalicz Csilla: 10 kérdés – Mága Zoltán c. interjúja nyomán. Nők Lapja. 2015. 01. 14. 74.) 

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

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

          10  
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3. feladat 
Olvassa el figyelmesen a szöveget! A szöveg alapján válaszoljon röviden a kérdésekre! 
Munkáját a 0-val jelölt példa segíti. 

 

Elég egy jó történet 

 

Pöttyös Panni, Vackor, Mazsola, Bogyó és Babóca, Thomas, a gőzmozdony – ezek a 

mesefigurák a gyerekek kedvencei. A választás közülük a szülők, nagyszülők számára 

nehéznek tűnhet, a lényeg azonban az: meséljünk a gyereknek! 

A mese élénkíti a fantáziát, bővíti a szókincset, segíti az iskolai tanulást, de még a családi 

kötelékeket is erősítheti. 

− Felmérések bizonyítják, hogy hat-hét éves korra már szociális hátránnyal indulhat az a 

gyerek, aki ritkán vesz könyvet a kezébe – magyarázza Péterfi Rita olvasásszociológus, a Pest 

Megyei Könyvtár munkatársa. – Mire iskolába kerül a gyerek, ideális esetben átlagosan már 

körülbelül ötvenmillió szóval találkozik. Ez nem a szókincs nagyságát jelenti. De a szókincs az 

olvasás eredményeként sokat növekedhet. Az a kisgyerek ugyanis, akinek nem olvasnak, ötöd 

ennyi szóval találkozik az iskola kezdetére. 

 Fontos, hogy a gyerek egészen kicsi korától hozzászokjon: a könyv a mindennapi élet 

része, az olvasás kellemes és hasznos módja az időtöltésnek. De nem szabad megfeledkezni 

arról, hogy csakis az életkorának megfelelő könyvet adjunk az apróság kezébe. Minél kisebb a 

gyerek, legyen annál nagyobb az illusztráció, és kevesebb a szöveg. 

 − Egy-két éves korban nem érdemes hosszú, terjengős meséket felolvasni neki. Ilyenkor 

meséljünk fejből, beszélgessünk a látott képről – mondja Péterfi Rita. – Jók a rövidke, a 

gyermekről szóló „én-mesék”, mert ezekben a gyerek magára ismer.  

Ahogy növekszik a kicsi, jöhetnek az egyszerű, már szöveges történetek. Az 

olvasásszociológus szerint a népmeséket nagyon szeretik az óvodáskorú gyermekek. Figyelni 

kell azonban arra, hogy meg is értsék a szöveget. 

− Az a tapasztalat, hogy miután a gyermek iskolába kerül, s már maga is tud olvasni, többet 

nem mesélünk neki. Ám tíz-tizenöt éves koráig nyugodtan üljünk mellé a könyvvel, hiszen ha 

más olvassa fel, új nézőpontból láthatja a történetet. Arról nem is beszélve, ezzel mennyire 

erősíthetjük a szülő és a gyermek, a nagyszülő és az unoka szeretetkapcsolatát. Olvassunk olyan 

könyveket, amelyeket mi is ismerünk, szeretünk, amelyekkel azonosulni tudunk. 
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Különféle vizsgálatok azt mutatják, hogy a kisfiúk viszonya a nyelvhez és az olvasáshoz 

más, mint a kortárs kislányoké. Ezért lényeges, hogy olyan könyvet adjunk a kezükbe, ami az 

érdeklődésüknek megfelel. Már óvodáskorban jöhetnek az ismeretterjesztő könyvek, később 

pedig a történelmi könyvek, a kalandregények. 

     − A jó könyv tehát mindig kitűnő ajándék, de a legfontosabb: az időnket is adjuk mellé – 

javasolja az olvasásszociológus. 
(H.J.: Elég egy jó történet című írása nyomán. Szabad Föld. 2014. 12. 19. 27.) 

 

(0) Milyen mesefigurák a gyerekek kedvencei? Írjon egy példát! 

A gyerekek egyik kedvenc mesefigurája Pöttyös Panni / vagy Mazsola/ vagy Bogyó és 

Babóca/ vagy Thomas, a gőzmozdony.  

(19) Hogyan hat a mese a gyerekekre? Legalább két dolgot említsen! 

…………………………………………………………………………………………… 

(20) Mi történik azzal a 6-7 éves gyerekkel, akinek nem olvasnak? 

 …………………………………………………………………………………………… 

(21) Milyen gyakran adjunk könyvet a kicsi gyerek kezébe? 

…………………………………………………………………………………………. 

(22) Milyen mesét mondjunk az egy-két éves kisbabának? 

………………………………………………………………………………………….. 

(23) Mit meséljünk az óvodáskorban? 

………………………………………………………………………………………….. 

(24) Mire kell figyelnünk a könyv kiválasztásakor? 

………………………………………………………………………………………….. 

(25) Mi történik akkor, amikor a gyermek iskolás lesz? 

………………………………………………………………………………………….. 

(26) Meddig, a gyermek hány éves koráig olvasson fel a szülő vagy a nagyszülő? 

………………………………………………………………………………………….. 
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(27) Milyen témájú könyveket szeretnek a kisfiúk? Legalább két dolgot említsen! 

………………………………………………………………………………………… 

(28) Mit ajándékozzunk a gyereknek a könyv mellé? 

………………………………………………………………………………………… 

 
 

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

19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. Max. Elért 
          10  
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maximális 
pontszám 

elért 
pontszám 

I. Olvasott szöveg értése 
1. feladat 8   
2. feladat 10   
3. feladat 10   

FELADATPONT ÖSSZESEN  28   
VIZSGAPONT ÖSSZESEN 33  

 
 
 

dátum  javító tanár 
 
 
 
 
 __________________________________________________________________________  
 
 
 
 

   

pontszáma 
egész 

számra 
kerekítve 

programba  
beírt egész 
pontszám 

 I. Olvasott szöveg értése     
 
 
 

dátum  dátum 
   
   

javító tanár  jegyző 
 
 
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 a szöveget az igék egyes szám második személyű felszólító módú alakjával! 
Figyeljen a határozott és az általános (tárgyas és alanyi) ragozású alakok használatára, 
valamint az igekötőkre! A megoldást írja a kipontozott helyre! Munkáját a 0-val jelölt 
példa segíti.  
 
Tanácsok egyetemválasztáshoz 

 

Ha érettségi után egyetemen vagy főiskolán szeretnéd folytatni tanulmányaidat, adunk 

segítségül néhány tippet. (0) Találd meg  (megtalál) a megfelelő szakot vagy intézményt! 

Ne azt (1) ………….. (néz), hogy miről adnak diplomát, hanem hogy milyen ismereteid 

lesznek! Az egyetemen megszerzett ismeretek mellett egyre nagyobb hangsúlyt kap, hogy 

milyen készségek, képességek birtokába juthatsz. (2) ……………… (felmér) a munkaerő-piaci 

keresletet és kínálatot! (3) ……………………  (tájékozódik) arról, hogy mely szakmák a 

legnépszerűbbek! Az interneten (4) ………………... (rákeres) az állásajánlatokra!  

(5) …………….. (szerez) információkat arról, hogy a te választott szakmádban hányan 

keresnek munkát! (6) ……………….. (eldönt), mi az, ami igazán érdekel! Ne azt a területet  

(7) …………………….. (választ), ahol pillanatnyilag könnyebb elhelyezkedni!  

(8) ………………….. (elmegy) karrier-tanácsadásra! (9) ………………… (kitölt) önismereti 

teszteket!  Ha már döntöttél, milyen szakterületen tanulsz tovább, (10) ……………. (utánanéz) 
az egyetemek, főiskolák kínálatának, hogy ott milyen tárgyakat oktatnak!  (11) …………….. 
(vesz) figyelembe praktikus szempontokat is! Milyen távol van az egyetem a lakóhelyedtől? 

Milyen ösztöndíjakat, milyen támogatást kaphatsz? (12) ……………. (beszélget) másokkal!  

A személyes válaszok sokat segíthetnek a legjobb választás megtalálásában. 
(Benkő Flóra − Kiss László − Mikó Gábor: Hogyan készüljek a munka világába? c. írása nyomán. TÁMOP.3.3.12. 10.) 

 

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

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

            12  

  



 

írásbeli vizsga, II. összetevő 4 / 8 2016. október 17. 
1512 

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

 
2. feladat 
Válassza ki a táblázatból a helyes szóalak betűjelét, és írja be a szövegbe a kipontozott 
helyekre! Munkáját a 0-val jelölt példa segíti. 
 

Összefogás a Rákóczi Gimnázium (0) …A 

Családi sportnapot rendezett március (13) …... a II. Rákóczi Ferenc Gimnázium.  

A rendezvény célja az volt, hogy felhívja a figyelmet az intézmény (14) …… korszerűsítésére. 

A sportpálya csak az önkormányzat, az iskola és a szülők (15) …… újulhat meg.  

A (16) …… a kétszázötven diákon, szülőkön, önkormányzati képviselőkön kívül még az egyik 

miniszter is részt vett.  

A fejlesztés több millió (17) …… kerül. Az (18) …… nagy szüksége van erre, hiszen a 

mindennapos testnevelés bevezetésével a tornatermeken kívül is kell testnevelésórákat tartani. 

A sportudvart jelenleg száraz időben a nagy por, esős időben a nagy (19) …… nem lehet 

használni. 

Ezen a napon a közös testmozgás, az önfeledt játék állt a (20) …… . A kispályás focitornán a 

tanárcsapat bizonyult a legjobbnak, a második helyen egy diákcsapat, a harmadikon pedig az 

egyik szülőcsapat végzett.  

Az osztályok büfét szerveztek, ahol egészséges (21) …… vendégelték meg a résztvevőket.  

A legnagyobb sikere azonban a közeli cukrászda ajándéktortáinak volt. 

(L.D. Összefogás… című írása nyomán. Budai Polgár 2014. 04. 04. 8.) 

  



 

írásbeli vizsga, II. összetevő 5 / 8 2016. október 17. 
1512 

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

 
 A B C D 

(0) spotpályájáért sportpályájának sportpályájáról sportpályáját 

(13) huszonkettedike huszonkettedikén huszonkettedik huszonkettedikét 

(14) sportudavarának sportudvarát sportudvarán sportudvaron 

(15) összefogással összefogásával összefogását összefogásnak 

(16) sportnappal sportnap sportnapot sportnapon 

(17) forint forintban forintot forintba 

(18) iskolának iskolától iskola iskolához 

(19) sárral sár miatt sár helyett sártól 

(20) középponthoz középpontban középpontból középpontot 

(21) ételekhez ételekként ételekkel  ételekbe 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

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

         9  

  



 

írásbeli vizsga, II. összetevő 6 / 8 2016. október 17. 
1512 

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

 
3. feladat 
A szövegből hiányzó igekötőket írja be a kipontozott helyekre!  
A feladat megoldását a 0-val jelölt példa segíti. 
 
Fusson és sírjon!  (Öt tipp stresszoldásra) 

1. Mozduljunk! 

A feszültséget (0) levezetni leginkább mozgással lehet. Minden fizikai aktivitás oldja a 

feszültséget, az is, ha (22) ……mész az emeletre, vagy sétálsz két megállót, ahelyett, hogy  

(23) ……szállnál a buszra. A mozgásforma választása függ a személyiségtől, az élethelyzettől, 

az egészségügyi állapottól. Fontos, hogy a választáskor a saját igényeinket, képességeinket 

vegyük figyelembe. 

 
2. Alkossunk! 

A sport fizikailag fontos a szervezetnek, az alkotó tevékenység, a kikapcsolódás pedig lelkileg 

segítenek. Nagyon fontos, hogy el tudjunk távolodni a mindennapi gondoktól. Van, aki köt, 

van, aki süteményt süt, sok férfit a horgászat nyugtat …… (24). Érdemes több dolgot 

kipróbálni, hogy megtaláljuk a számunkra pihentető hobbit. 

 
3. Beszélgessünk! 

Az örömről, a bánatról beszélni kell, (25) …… kell osztani a barátokkal, a rokonokkal, a 

párunkkal. Soha ne mondjuk a másiknak, hogy ne sírjon, sőt biztassuk, hogy sírja ki magát, 

hiszen a könnyekkel olyan anyagok ürülnek …… (26) a szervezetből, amelyek oldják a 

stresszt.  

 
4. Hallgassuk …… (27) kedvenc zeneszámunkat! 

Két értekezlet között nincs idő elmenni futni vagy sütit sütni, de akár pár perc alatt is 

enyhíthetjük a stresszt. Ha megeszünk egy kocka csokit, egy finom gyümölcsöt,  

(28) ….…hívunk egy barátnőt telefonon, (29) ……olvasunk egy fejezetet a könyvünkből, 

hallgatunk egy kis zenét, máris kaptunk egy kis energiát. 

 
5. Törekedjünk a harmóniára! 

Egészségünk védelme érdekében …… (30) kell építeni a stresszet oldó tevékenységeket a 

mindennapokba!  
(Jónap Rita: Fusson… c. írása nyomán. Nők Lapja. 2014. 11. 12. 54.) 

 



 

írásbeli vizsga, II. összetevő 7 / 8 2016. október 17. 
1512 

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

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

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

         9  

 

 



 

írásbeli vizsga, II. összetevő 8 / 8 2016. október 17. 
1512 

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

 
 
 
 
 
 

  
maximális 
pontszám 

elért 
pontszám 

II. Nyelvhelyesség 
1. feladat 12   
2. feladat 9   
3. feladat 9   

FELADATPONT ÖSSZESEN 30  
VIZSGAPONT ÖSSZESEN 18   

 
 
 

dátum  javító tanár 
 
 
 
 
 
 __________________________________________________________________________  
 
 
 
 

   

pontszáma 
egész 

számra 
kerekítve 

programba  
beírt egész 
pontszám 

 I. Olvasott szöveg értése   
 II. Nyelvhelyesség     

 
 
 

dátum  dátum 
   
   

javító tanár  jegyző 
 
 
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 1512 
  III. Hallott szöveg értése 

EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA 

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

 
 
 
 
 
 
 
 

MAGYAR 
MINT IDEGEN NYELV 

 
KÖZÉPSZINTŰ 

ÍRÁSBELI VIZSGA 
 

2016. október 17. 8:00 
 

III. Hallott szöveg értése 
 
 

Időtartam: 30 perc 
 

 
 
 

Pótlapok száma 
Tisztázati  
Piszkozati  
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írásbeli vizsga, III. összetevő 2 / 8 2016. október 17. 
1512 

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

 



 

írásbeli vizsga, III. összetevő 3 / 8 2016. október 17. 
1512 

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

megoldása értékelhetetlen.) 

 

 

 

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 feladattal. 
Először meghallgatja a szöveget egyszer. Utána van idő a feladat megoldására. 
Ezután elhangzik a szöveg másodszor. Ekkor ismét van idő a feladaton dolgozni. 
A feladatokat zene választja el. 
A teljes feladatsor elhangzása után még marad idő az ellenőrzésre. 
30 percig dolgozhat. 
Jó munkát! 

 



 

írásbeli vizsga, III. összetevő 4 / 8 2016. október 17. 
1512 

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

  
1. feladat 
Hallgassa meg a szöveget! Válassza ki, és karikázza be az igaz állítások betűjelét! 
Munkáját a 0-val jelölt példa segíti. 

(0) a)A debreceni állatkert a Nagyerdőn helyezkedik el. 

b) A debreceni állatkert 1956 óta működik. 

c) A debreceni állatkertben Európa minden állatfaja megtalálható. 

d) A debreceni állatkertben 1300 állat található. 

 

(1) a) A Miskolci Állatkertet a Mátra hegységben alakították ki. 

b) Az állatkertben kenguru is látható. 

c) Most fognak medvét és farkast vásárolni. 

d  A tervezők már elkezdték a hüllőház építését. 

 

(2) a) A Veszprém Zoo a Hajas-völgyben fekszik. 

b) Az állatkertet Kittenberger Károlyról nevezték el. 

c) A legnépszerűbb állatok: Pablo, a zsiráf, Kibo, a csimpánz és Jobbe, az orrszarvú. 

d) Vidéken a Veszprém Zoo az egyik legrégebbi állatkert. 

 

(3) a) A Sóstó Zooban 6000 állatot tartanak. 

b) A leghíresebb állat a csíkos tigris. 

c) A park területe 3000 négyzetméter. 

d) A Sóstó Zoo Nyíregyházán található. 

 

(4) a) A kutyák ugatással „beszélnek” egymással. 

b) Egy egyetemi kutatócsoport a csimpánzok génállományát vizsgálta. 

c) A kutyák úgy viselkednek, mint a hatéves kisgyermekek. 

d) A kutyák viselkedését huszonnégy hónapig figyelték magyar tudósok. 

 

(5) a) Böbe majom a debreceni állatkertben élt. 

b) Böbe nagyon szeretett autókat festeni. 

c) Böbe tudott kávét főzni. 

d) Böbe 1963-ban meghalt. 

 



 

írásbeli vizsga, III. összetevő 5 / 8 2016. október 17. 
1512 

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

 

(6) a)  A gepárd a leggyorsabb állat. 

b)  Az agár 110 kilométert tesz meg óránként. 

c)  A lajhár 67 kilométeres sebességgel halad. 

d)  A Föld egyik legszebb állata a kék bálna. 

 

(7) a) Az állatorvos a kutya megvizsgálásáért 2000 forintot kér. 

b) A macskák orvosi vizsgálata többe kerül, mint a kutyáké. 

c) Az állattartáshoz nincs szükség etetőtálra, játékokra. 

d) Az állattartás sok pénzbe kerül. 

 

(8) a) A macska mindig bent marad a kertben. 

b) A kutya hűséges a gazdájához, vigyáz a házra. 

c) A macska okosabb, mint a kutya. 

d) A kutya okosabb, mint a macska. 

 

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 6 / 8 2016. október 17. 
1512 

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

  
2. feladat 
Hallgassa meg a programajánlót! Válaszoljon röviden a kérdésekre!  
Munkáját a 0-val jelölt példa segíti! 
 
(0) Melyik városba kirándulunk? 

Visegrádra. 
(9)  Honnan indul a hajó? 

……………………………………………………………………………………………. 

(10) Mikor érdemes megvásárolni a jegyeket? 

……………………………………………………………………………………………. 

(11) Hogyan tudunk étkezni a hajón, ha nem viszünk magunkkal ennivalót? 

……………………………………………………………………………………………. 

(12) Kinek a korához kötődik a visegrádi palota története? 

…………………………………………………………………………………………… 

(13) Mennyi idő alatt lehet feljutni a Királyi Palotától a Fellegvárba? 

…………………………………………………………………………………………… 

(14) Mit nézzünk meg a Fellegvárban? Írjon egy példát! 

…………………………………………………………………………………………… 

(15) Miért érdekes a kikötőben található étterem, ahol meg lehet vacsorázni? 

.…………………………………………………………………………………………… 

(16) Mikor érkezik a hajó a Vigadó térre? 

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

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

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

        8  

 



 

írásbeli vizsga, III. összetevő 7 / 8 2016. október 17. 
1512 

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

  
3. feladat 
Ön egy strand hangosbemondóját hallgatja! Az elhangzottak alapján egészítse ki a 
mondatokban az üresen hagyott helyeket a megfelelő információkkal!  
Munkáját a 0-val jelölt példa segíti! 

 A hangosbemondó felhívja a látogatók (0) figyelmét arra, hogy a strandra reggel  

(17) ………… órától este …………. óráig belépőjegyet kell váltani. 

 22 óra és reggel 6 óra között a strand területén (18) …………………….. tartózkodni. 

 A karszalaggal a vendégek egy nap (19) …………….. léphetnek be a strandra. 

 A Balaton Régiós Kártyával a belépőjegy árából 30% (20) ……………  kaphatnak. 

 A strandon ne maradjanak őrizetlenül a (21) ……………………… és az értékek. 

 A büfében palacsintát, (22) …………….., lángost és hideg italokat árulnak. 

 A strandon napozóágyat, szörföt, (23) …………………. lehet bérelni. 

 A strandon tilos (24) ……………….  . 

 Szombaton diszkó lesz a strandon. A (25) …………………..,  valamint a többi 

programról az információs szolgálat ad felvilágosítást. 

 

 

 

 

 

 

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

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

         9  
 



 

írásbeli vizsga, III. összetevő 8 / 8 2016. október 17. 
1512 

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

 
 
 
 
 
 

  
maximális 
pontszám 

elért 
pontszám 

III. Hallott szöveg értése 
1. feladat 8   
2. feladat 8   
3. feladat 9   

FELADATPONT ÖSSZESEN 25  
VIZSGAPONT ÖSSZESEN 33   

 
 
 

dátum  javító tanár 
 
 
 
 
 
 __________________________________________________________________________  
 
 
 
 

   

pontszáma 
egész 

számra 
kerekítve 

programba  
beírt egész 
pontszám 

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

 
 
 

dátum  dátum 
   
   

javító tanár  jegyző 
 
 
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. összetevővel, 
akkor ez a táblázat és az aláírási rész kitöltendő! 



 

Magyar mint idegen nyelv  középszint — írásbeli vizsga 1512 
  IV. Íráskészség 

EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA 

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

 
 
 
 
 
 
 
 

MAGYAR 
MINT IDEGEN NYELV 

 
KÖZÉPSZINTŰ 

ÍRÁSBELI VIZSGA 
 

2016. október 17. 8:00 
 

IV. Íráskészség 
 
 

Időtartam: 60 perc 
 
 

 
Pótlapok száma 

Tisztázati  
Piszkozati  
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írásbeli vizsga, IV. összetevő 2 / 8 2016. október 17. 
1512 

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. 

6. Ügyeljen a megadott szószámra! 
Amennyiben a létrehozott szöveg jelentősen eltér (rövidebb, hosszabb) a megadott szó-
intervallumtól, az pontlevonással jár. 

 



 

írásbeli vizsga, IV. összetevő 3 / 8 2016. október 17. 
1512 

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

  

1. feladat 
Barátja/ barátnője élete első állásinterjújára készül. Adjon neki tanácsokat e-mailben! 
A szöveg terjedelme 50–80 szó legyen!  

       

 

    Írásában térjen ki a következőkre: 
 Hogyan mutatkozzon be? 
 Hogyan öltözzön fel? 
 Mit vigyen magával? 
 Mit mondjon eddigi tanulmányairól?  
 Hogyan beszéljen a terveiről? 

 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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



 

írásbeli vizsga, IV. összetevő 4 / 8 2016. október 17. 
1512 

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   
  



 

írásbeli vizsga, IV. összetevő 5 / 8 2016. október 17. 
1512 

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) 
Nagyon fontos Önnek az egészséges életmód. Szeretne lakóhelyén egészségnapot 
szervezni. Írjon ebből a célból hivatalos levelet a helyi önkormányzatnak! 

       
 
 
 
 

A megadott szempontok segítenek a megfogalmazásban. 
 Levelét címezze a polgármesternek! 
 Fogalmazza meg, miért fontos az egészséges életmódról tájékoztatni az 

embereket! 
 Tegyen javaslatot különböző programokra (előadások, játékos versenyek, ingyenes 

orvosi vizsgálatok)! 
 Hívja fel a figyelmet arra, hogy más önkormányzatok, iskolák rendszeresen 

szerveznek egészségnapokat! 
 Ajánlja fel segítségét a szervezésben! 

 

 
B) 
Ön a barátjától kapta meg a Menedék Migránsokat Segítő Egyesület felhívását. 
Válaszoljon e-mailben a barátjának, érdekli-e Önt az önkéntes munka! 
 

Egyesületünk önkénteseket fogadó szervezet.  
Éves szinten mintegy 100 önkéntes tevékenykedik budapesti és debreceni helyszíneinken.  

  Magyar nyelvet tanítanak ügyfeleinknek, gyerekeket korrepetálnak, 
szakmai anyagokat fordítanak, tolmácsolnak, az állampolgársági vizsgára 
készülőket segítik, nyaranként részt vesznek gyerektáborunkban, 
segítenek év közbeni közösségi programjainkon. 
 Önkénteseink viszonzásul bekapcsolódhatnak képzéseinkbe, részt 
vehetnek rendezvényeinken, megismerhetik egyesületünk működését, 
tapasztalatot gyűjthetnek. Ha szeretne önkéntesünk lenni, küldjön levelet 
az onkentes@menedek.hu e-mail címre. Leveléhez csatolja önéletrajzát és 
a kitöltött jelentkezési lapot.     (www.menedek.hu) 
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Írásában térjen ki a következőkre: 

 Szeretne részt venni a munkában? Válaszát indokolja! 

 Ha részt venne a munkában, milyen területeken tudna segíteni? 

 Részt venne-e a rendezvényeken? Választását indokolja! 

 Mi a véleménye az önkéntes munkáról? 
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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   

Összesen 22   
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maximális 
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IV. Íráskészség 1. feladat 11  
2. feladat 22  

VIZSGAPONT ÖSSZESEN 33   
 
 
 

dátum  javító tanár 
 
 
 
 
 
 
 
 __________________________________________________________________________  
 
 
 
 
 

   

pontszáma 
egész 

számra 
kerekítve 

programba  
beírt egész 
pontszám 

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

 
 
 

dátum  dátum 
   
   

javító tanár  jegyző 
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