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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, és válaszoljon röviden a kérdésekre! Munkáját a 0-val jelölt példa 
segíti. 
 
Kosztolányi Dezső: Esti Kornél 

Amikor anyjával az iskola homályos előcsarnokába ért, elhalványodott.  

Fönn az emeleten volt az első osztály. Egy barna ajtó előtt az anyja megcsókolta őt. 

Indulni akart. De ő nem engedte el a kezét. 

– Félek – susogta. 

– Mitől félsz? 

– Félek – ismételte. 

– Ne félj, aranyom! Nézd, a többiek is itt vannak. Mindenki itt van. Hallod, milyen 

vidámak? Menj a kis barátaidhoz! 

–  Maradj! – könyörgött, s az anyja szoknyájába kapaszkodott. 

Az a szabadon hagyott kezével búcsút intett fiának,…  lassan ballagott a folyosón. A 

folyosó sarkán elővette zsebkendőjét, s megtörölte szemét. Még vissza is nézett rá egyszer, …  

De aztán hirtelen eltűnt. 

A kisfiú egy darabig földbe gyökerezett lábbal állt, s várt-várt, anyja után bámulva. 

Remélte, hogy talán visszajön, és tréfa az egész. De nem volt tréfa… 

A félig nyitott ajtó résén bekukucskált. 

Gyermekeket látott, annyi gyermeket, amennyit együtt még sohase látott. Egy tömeg volt 

ez, a tömeg, hozzá hasonló, teljesen ismeretlen kisemberekből… 

Osztálytársai már mind ültek. Ő is szeretett volna leülni valahová. Csakhogy már 

majdnem minden hely el volt foglalva… Hát a kályha mellé állt, egyedül. Szégyellte, hogy 

olyan gyáva és ügyetlen… 

Csönd lett. A küszöbön megjelent a tanító, egy köpcös bácsi… Akkorákat lépett, mint egy 

elefánt. 

A kisfiú majdnem szaladva a dobogó elé sietett. Rémülten, magából kikelve hadarta. 

– Tessék engem hazaengedni! 

– Miért? – érdeklődött a tanító. 

– Nem akarok többé iskolába járni. 

Az osztály nevetett. 

– Csönd legyen! – szólt a tanító. – Miért nem akarsz te iskolába járni? 

– Mert engem itt nem szeret senki. 
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– Bántott valaki? 

– Nem… 

– Ne sírj! – csitította. – Ülj be a padba! Egészen… Törüld meg az orrod! Most írni 

tanulunk. Vagy te nem szeretnél megtanulni írni? 

– De igen. – szipogott a kisfiú. 

A tanító megint lejött a dobogóról… A kisfiú i betűjét is megnézte. Szép, finom i betűt írt. 

Megdicsérte érte.  

– Hogy hívnak téged? – kérdezte tőle. 

A kisfiú fölkelt. Valamit motyogott, nagyon halkan. 

– Nem értem – szólt a tanító. – Mindig bátran és értelmesen felelj! Mi a neved? – kérdezte 

még egyszer. 

– Esti Kornél – válaszolt a kisfiú, bátran és értelmesen. 

(Kosztolányi Dezső: Esti Kornél nyomán.  Második fejezet. Szépirodalmi Könyvkiadó. Budapest, 1957. 22–28.) 
(0) Hányadik osztályos volt a kisfiú? 

Első. 

(1) Miért nem akart bemenni a kisfiú az osztályba? 

………………………………………………………………………………………… 

(2) Mit csinált az anyja? 

…………………………………………………………………………………………. 

(3) Hány gyereket látott a kisfiú az osztályban? 

…………………………………………………………………………………………. 

(4) Hova tudott leülni a kisfiú? 

…………………………………………………………………………………………. 

(5) Mit kért a kisfiú a tanítótól? Mit szeretett volna csinálni? 

…………………………………………………………………………………………. 

(6) Miért kérte ezt? 

…………………………………………………………………………………………. 

(7) Mit tanultak az iskolában? 

………………………………………………………………………………………….. 

(8) Melyik betűt írta le a kisfiú? 

………………………………………………………………………………………….. 

(9) Hogy hívják a kisfiút? 

………………………………………………………………………………………… 

 



 

írásbeli vizsga, I. összetevő 6 / 12 2016. május 2. 
1412 

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

 

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

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

 

2. feladat 

Olvassa el figyelmesen az interjú szövegét! Keresse meg, milyen kérdést tett föl a  
riporter, és a kérdés betűjelét írja be a kipontozott helyre! Munkáját a 0-val jelölt 
példa segíti. 
 
Úgy alszik, mint egy kisbaba 
A Győr női kosárlabdacsapata 2013. szeptember 7-én a 85-ös főúton összeütközött egy  

személyautóval. A balesetben sokan megsérültek. Natasa Kovacsevics, a Győr 19 éves  

kosárlabdázója  elveszítette bal lábát. 

(10) – … ……  

 – Rengeteg segítséget kapok a családomtól, a barátaimtól. Még ismeretlenek is 

megkeresnek a Facebookon. A legnagyobb erőt ők adják.  

(11) – ………………….. 

  – A baleset után többen kiestek a buszból, én fennmaradtam. Milica Ivanovics mellettem ült. 

Megkérdezte, hogy minden rendben van-e. Először azt mondtam, hogy igen. Aztán lenéztem 

a lábamra, és megláttam, hogy mi történt vele. Ekkor már tudtam, mi a helyzet. 

(12) – ……………….. 

  – Nem éreztem fájdalmat. 

(13) – ………………… 

  – Szinte mindenre, mert ébren voltam, zenét hallgattam. Először kapott egy ütést a                     

  busz, megpördült, aztán felborult. Emlékszem a kórházba vezető útra, és ott is mindenre. 

(14) – ………………….. 

  – Kint az emberek a földön feküdtek, és mindenki nagyon megrémült. 

(15) – …………………… 

  – Nem. Egyáltalán nem. Nem tudom, miért hibázott, de ez bárkivel megtörténhet. 

(16 ) – …………………… 

  – Amint felkelhettem az ágyból, elkezdtem kondizni, erősíteni. Gyakorolom a járást, és  

  keresem az egyensúlyomat. 
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(0) – …C………………… 

  – Elsőéves egyetemista vagyok, most minden erőmmel a tanulásra fogok koncentrálni. 

(17) – ……………………. 

  – Nem tudom. Ha minden rendben lesz, biztosan fogok kosárlabdázni. Persze nem olyan     

  magas szinten, mint régen. 

(18) – …………………….. 

  – A múlton nem lehet változtatni, ezért nem is érdemes erre figyelni. Csak a jövőre kell   

  koncentrálni, előre kell nézni. 

(19) – …………………… 

  – Nem, egyáltalán nem. Egyedül oldottam meg ezt a helyzetet. 

(20) – ……………………. 

  – Mint egy kisbaba. 

(Szurdi István: Interjú Natasa Kovacseviccsel. Nemzeti Sport. 2013. november 17. 13.) 

A – Hallottuk, milyen jól viseli ezt a szörnyűséget. Honnan van az erő? 

B – Mire emlékszik? 

C – Mik a tervei, mi az életcélja? 

D – Két hónapot töltött a kórházban. Mit csinált, hogy ma már szinte segítség  

       nélkül tud járni? 

E – Mikor értette meg, milyen nagy baj történt? 

F – Szüksége volt pszichológus segítségére? 

G – El tudja képzelni, hogy egyszer még sportoljon? 

H – Nem ájult el? Nem hagyta el az ereje? 

 I – És jól alszik? 

 K – Haragszik a sofőrre, aki a balesetet okozta? 

 L – Nagyon nehéz lehet Önnek. Hogy tudta tizenkilenc évesen elfogadni ezt a   

        helyzetet? 

 M – Mit látott, amikor kiszállt a buszból? 
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Az alábbi táblázatba ne írjon! A javító tanár tölti ki. 

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

           11  

 
 

3. feladat 

A filmcímek számát és az ismertetés betűjelét írja a megfelelő kép alá! Figyelem, nem 
minden címhez és ismertetéshez tartozik kép! Munkáját a 0-val jelölt példa segíti. 
 

  

 

(21)  …… …                             (22)  …… … 

 

(0) …C…                                   (0) …5 ...  

  

 

(23) ……..                                 (24) …….. 

 

(25) ……..                                     (26) ……. 

  

 

(27) ………                             (28) ……..  

 

(29) ……….                                    (30) …… 
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A  

A film a második világháború idején egy határszéli faluban a nagymamájuknál nevelkedő 

ikerpár megrázó történetét mondja el. A gyerekeknek egyedül kell megtanulniuk mindent, 

ami a túléléshez szükséges. Magányosan, éhezve és fázva vezetik naplójukat. Följegyzik, mit 

láttak, mit hallottak, mit tettek, mit tanultak. Ugyan életben maradnak, de szívük 

megkeményedik, testük megedződik. 

 

B 

Minden idők egyik legcsodálatosabb magyar alkotása. Cannes-tól Chicagóig számos díjjal 

ismerték el rendkívüliségét, így méltán került az Új budapesti tizenkettő, vagyis a teljes 

magyar filmtörténet legjobb munkái közé. A történet az 1950-es években játszódik. Luca 

hűségesen várja férjét, aki politikai okokból börtönben van. Végre újra találkozhatnak. 

C  

Jankovics Marcell, rajzfilmkészítő avatott kézzel nyúlt a magyar népmesekincs ismert és 

kevésbé ismert történeteihez. A mesesorozat rajzstílusában a népművészet motívumait 

használja fel. Így egyéni, mind a gyerekek, mind a felnőttek számára élvezetet nyújtó képi 

világot teremt. A meséket Szabó Gyula mondja el. 
D 

A film barátságok története, hat jó baráté. Lali Amerika-mániás büfés, aki az Üvegtigris nevű 

rozoga, útszéli büfékocsi tulajdonosa. Gaben autókkal üzletel, Róka mindenfélét vásárol. 

Sanyi kicsit bolond, hajléktalan. Csoki, aki mindig arról szövegel, hogy majd szerez pénzt, és 

elmegy Amerikába, és Cingár, aki folyton a szaxofonon játszik. 

E 

A film 1947-ben, felesége és annak szeretője meggyilkolásának vádjával ártatlanul élet-

fogytiglanra ítélt bankárról szól. Andy Dufrense hiába állítja, hogy nem ő volt a gyilkos. 

Andy több mint húsz év után megszökik a börtönből… 

F 

A honfoglaló magyarok vezére, Árpád a népét új hazába akarja vezetni. Összehívja a hat 

másik vezért, és vérszerződéssel pecsételik meg szövetségüket. A Vereckei-hágónál Álmos, 

Árpád apja meghal. 

G 

A cselekmény szerint M. M. u. (Mickey Mouse után) 80-ban az X bolygón a bűnöző macskák 

az egértársadalom teljes felszámolására törekednek. Az egerek egyik tudósa, Fushimisi 
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professzor ennek kivédésére egy megoldáson dolgozik. Az egerek titkosszolgálata, az 

Intermouse egy rég visszavonult egérügynökét, Nick Grabowskit hívja segítségül… 

H 

A történet hősnője egy kis halászfaluban született, majd japán gésa lesz belőle. A lány sokáig 

vár szerelmére, az Elnökre. Már szinte reménytelen a helyzete, de végül 1956-ban New 

Yorkba utaznak. Később, már özvegyen maradva mondja el nem mindennapi sorsát. 

I 

A történet az 1920-as években játszódik. A hamburgi színház társulatának tehetséges 

színészében, Hendrik Höfgenben mérhetetlen karriervágy ég. Magas politikai támogatóra 

talál, és karrierje meredeken ível felfelé. A Berlini Állami Színházban kap szerződést, ahol 

végre eljátszhatja álmai szerepét, az ördögöt. A fehér maszk mögött a gonosz rejtőzik… 

(www. wikipedia.hu  és www.port.hu nyomán. Letöltés: 2014. 02. 09.) 

 

1. Egy gésa emlékiratai 2. Macskafogó  3. A nagy füzet 4. A remény rabjai 

5. A király, aki nem akarja férjhez adni a leányát  6. Mephisztó  7. Honfoglalás   

8. Szerelem  9. Üvegtigris 

 

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

21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. Max. Elért 
          10  
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maximális 
pontszám 

elért 
pontszám 

I. Olvasott szöveg értése 
1. feladat 9   
2. feladat 11   
3. feladat 10   

FELADATPONT ÖSSZESEN  30   
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 

Válassza ki a táblázatból a főnevek, melléknevek megfelelő ragos vagy névutós alakját! 
A helyes válasz betűjelét írja a kipontozott helyre! Munkáját a 0-val jelölt példa segíti. 
 
Táblagépet az  (0) A … !      

A washingtoni (1) …… az emberszabású majmok (2) …… szórakoztatják magukat. A (3) 

…… a kutatók a (4) …… írt programokat töltöttek fel.  

A (5) …… az orángutánok kiemelkedően magas (6) …… rendelkeznek. Megfigyelték, hogy 

szükségük van állandó szellemi (7) ……, mert ha unatkoznak, akkor könnyen (8) …… 

válnak. Az Apps for Apes (9) az …… található egyszerű játék- és rajzolóprogram, de a 

majmok a zenét, a dobot szeretik a legjobban. 

A táblagépes szórakozási (10) …… a jövő (11) …… kezdve tizenkét más (12) …… is 

alkalmazni fogják. 

(Táblagépet az orangutánoknak! című hír nyomán. Nők Lapja. 2013. február 6. 9.) 
 

 A B C D 

(0) orangutánoknak orangutánoktól orangutánokkal orangutánok 
mellett 

(1) állatkertben állatkertbe állatkerten állatkert előtt 

(2) iPadeket iPadeknek iPadekkel iPadek között 

(3) táblagépeken táblagépekhez táblagépekre táblagépekkel 

(4) majmokkal majmok számára majmoktól majmokat 

(5) gondozók szerint gondozókkal gondozók mellett gondozóknak 

(6) intelligenciáról intelligenciát intelligenciában intelligenciával 

(7) kihívásoknak, 
tevékenységeknek 

kihívásokra, 
tevékenységekre 

kihívásokban, 
tevékenységekben 

kihívásokhoz, 
tevékenységekhez 

(8) depressziósak depressziós depressziósnak depresszióssá 

(9) alkalmazások 
között 

alkalmazásokba alkalmazások alatt alkalmazásokkal 

(10) lehetőségen lehetőség lehetőséget lehetőség mellett 

(11) évre évtől éven évben 

(12) helyen helyben helyhez hely között 

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

2. feladat 

Egészítse ki a szöveget a megadott igék többes szám első személyű, felszólító módú 
alakjaival! Figyeljen az általános (alanyi) és a határozott (tárgyas) ragozásra- valamint 
az igekötőkre! Munkáját a 0-val jelölt példa segíti. 
 

A körte 

A körte nemcsak finom gyümölcs, de más jó tulajdonságai is vannak. Magas 

a vitamintartalma, például a C-vitamin-, kálium- és kalcium tartalma miatt 

erősíti az immunrendszert, jól hat a vízháztartásra és az anyagcserére. 

Energiaértéke mindössze 40–50 kcal/100 g, így még cukorbetegek és 

fogyókúrázók is bátran fogyaszthatják. 

A vitaminraktár ezúttal is közvetlenül a héj alatt van, ezért (0) igyekezzünk 

a lehető legvékonyabban, például burgonyahámozóval meghámozni a körtét. 

Magházát mindig (13) ……………….. késsel! 

Mivel a körte (az almához és a banánhoz hasonlóan) a hámozás, illetve a 

darabolás után gyorsan megbarnul, azonnal (14) ……………….. egy kevés 

citromlével, vagy a felhasználásig (15) ……………… citromlével elkevert 

vízbe! 

A körte olyan gyümölcs, amelyet nem tanácsos éretten megvásárolni, mert 

összetörik, élvezhetetlenné válik. Mivel az érés során nem veszít zamatából, 

(16) …………………. kemény körtéket, amelyek szobahőmérsékleten 

három-négy nap alatt tökéletesen megérnek. 

A körte sokoldalúsága lenyűgöző. (17) …………………. nyersen, sülve, 

főve! (18) ………………….. fűszeres húsételekhez köretként, vagy (19) 

……………. torták, krémek formájában desszertként!  

(20) …………………… rá egy kis csokoládé- vagy vaníliapudingot! Még 

jobban fogjuk érezni a körte finom ízét. Ha valakinek van kertje, oda is 

érdemes körtefát ültetni. Az üvegekbe eltett körte szintén nagyon finom! 

    

 

 

 

         

igyekszik 

     

kiemel 

 

megken 

dob 

 

 

      

vesz 

 

Fogyaszt 

Ad 

eszik 

Önt 

 

(Lajos Mari: A körte. Nők Lapja. 2013. október 29. 47. nyomán) 
 

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

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

        8  

 



 

írásbeli vizsga, II. összetevő 5 / 8 2016. május 2. 
1412 

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

 

3. feladat 

Írja be a szövegbe a hiányzó névmásokat! A felsorolt névmásokból válasszon! Nem kell 
mindegyiket felhasználnia. Munkáját a 0-val jelölt példa segíti. 
 
ebben   az    ez    milyen   akik   egymást   amelyek   ilyenek  valakiből   olyanok   minden  

mindenkit   magukat     őt   emellett  őket     

      

Vívásoktatás az alsóerdősori iskolában 

 

Az Alsóerdősori Bárdos Lajos Általános Iskola és Gimnázium öt osztálya tanulhat vívni    

(0)  ebben a tanévben. Szeptember eleje óta a teljes első évfolyam, valamint egy másodikos és 

egy negyedikes osztály sportolhat díjmentesen az UTE Király utcai vívótermében.  

Az iskolás gyermekek számára (21) ………… kiváló lehetőség. A vívás a nagyobbaknál 

javítja, a kicsiknél nagyon gyors ütemben fejleszti a mozgáskoordinációt. Nem 

elhanyagolható szempont (22) ………………. sem, hogy növeli a kreativitást és a 

koncentrációs készséget. (23) ………….. jó hatással van a gyermekek szociális 

kompetenciájára.  

Bea néni, az oktató lelkesen, nagy örömmel fogadja a diákokat, és a vívás különböző 

technikáira tanítja (24) ……………. . Heti egy alkalommal, (25) …………….. kedden reggel 

(26) ……….. váltva érkeznek az osztályok.  

A gyerekek nagy lelkesedéssel vesznek részt minden alkalommal a vívásoktatáson. Izgatottan 

várják az órákat, és lelkendezve mesélik szüleiknek, barátaiknak felejthetetlen élményeiket. 

Örülnek, hogy egy eddig ismeretlen területen próbálhatják ki (27) ……………... 

Az év végére még talán (28) ……………. is lesznek, (29) …………….. versenyszerűen 

vívnak tovább. Nem baj, ha (30) ……………….. nem válik élsportoló, a kitartásra, a 

koncentrációra a mindennapokban is nagy szükség van. A vívás is nagyszerű sport, érdemes 

megpróbálni. 

(Vívásoktatás… című cikk nyomán. Erzsébetváros. 2014. január 30. 19.) 

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

21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. Max. Elért 

          10  

 



 

írásbeli vizsga, II. összetevő 6 / 8 2016. május 2. 
1412 

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

 

 

 

 
 
 



 

írásbeli vizsga, II. összetevő 7 / 8 2016. május 2. 
1412 

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

 



 

írásbeli vizsga, II. összetevő 8 / 8 2016. május 2. 
1412 

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

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

maximális 
pontszám 

elért 
pontszám 

II. Nyelvhelyesség 
1. feladat 12   
2. feladat 8   
3. feladat 10   

FELADATPONT ÖSSZESEN 30  
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 1412 
  III. Hallott szöveg értése 

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

 
 
 
 
 
 
 
 

MAGYAR 
MINT IDEGEN NYELV 

 

KÖZÉPSZINTŰ 
ÍRÁSBELI VIZSGA 

 

2016. május 2. 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 2016. május 2. 
1412 

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 2016. május 2. 
1412 

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

 
1. feladat 

Egészítse ki a mondatokat a megfelelő információkkal! Munkáját a 0-val jelölt példa 
segíti! 
 

(0) A kutatók 28  országban gyűjtöttek adatokat. 

(1) Több mint 25 millió  ………………… adatait vizsgálták meg. 

(2) A 9-17 …….. ……… korosztályt  figyelték meg. 

(3) Ők 1600  ………….. futottak. 

(4) Átlagosan  másfél  ………………….. futottak lassabban,  

(5) mint  30  ……………. …  korábban a szüleik. 

(6) Az edzettségi adatok …………….. óta folyamatosan romlanak. 

(7) Ma 15 százalékkal rosszabbak, mint ………………………. 

(8) Az edzettség romlását 30-60  ………………………  magyarázhatja a kövérség. 

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 2016. május 2. 
1412 

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

 
2. feladat 

Egy riportot fog hallani. Hallgassa meg a szöveget, és döntse el, melyik állítás igaz, 
melyik hamis! Jelölje a megfelelő oszlopban! Munkáját a 0-val jelölt példa segíti. 
 
 Igaz Hamis 

(0) A New York-palota idén 120 éves. X  

(9) Az épület 1887. október 23-án készült el.   

(10) A földszinten étterem nyílt.   

(11) Sok híres író, költő járt ide, például Karinthy Ferenc, Kölcsey Ferenc, 
Ady Lajos, Kemény Zsigmond, Krúdy Zsuzsa. 
      

  

(12) Az épületben hotel is működik.   

(13) 1840-ben ötven, 1896-ban közel hétszáz kávéház volt  
       Budapesten. 

  

(14) A kávéházakba 6-8 fős csoportokban engedték be a vendégeket.   

(15) Tompa László, egyetemi hallgató gyakran jár kávéházba.   

(16) Szakács Enikő nem kedveli a kávét és a cukrászdákat.   

(17) Hendrik Lajosné szerint a New York-palotában kávézni nem olcsó  
       mulatság. 

  

 

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

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

         9  

 

 

 

 

 
 



 

írásbeli vizsga, III. összetevő 5 / 8 2016. május 2. 
1412 

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

 
 3. feladat 
 
Ön a Keleti pályaudvaron a hangosbemondót hallgatja. Válaszoljon röviden a kérdé–
sekre! Munkáját a 0-val jelölt példa segíti. 
 
(0) Honnan indul a személyvonat Hatvanba? 

A tizenegyedik vágányról. 

(18) Mely időpontokban lehet Hatvanba utazni? 

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

(19) Hány percet késik a Lillafüred InterCity? 

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

(20) Mennyi idő múlva és honnan indul a Tokaj expressz? 

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

(21) Milyen állomásokon áll meg Miskolcig a 18 óra 55 perckor induló gyorsvonat? 

……………………………………………………………………………………………. 

(22) Hol és kiket vár Kovács Pisti? 

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

(23) ) Milyen jegyet kell váltani a Corona Intercityre? 

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

(24) Hová megy a Hungária EuroCity? 

……………………………………………………………………………………………… 

(25) Mikor és honnan indul az EuroCity? 

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

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 6 / 8 2016. május 2. 
1412 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

írásbeli vizsga, III. összetevő 7 / 8 2016. május 2. 
1412 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

írásbeli vizsga, III. összetevő 8 / 8 2016. május 2. 
1412 

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

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

maximális 
pontszám 

elért 
pontszám 

III. Hallott szöveg értése 
1. feladat 8   
2. feladat 9   
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 1412 
  IV. Íráskészség 

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

 
 
 
 
 
 
 
 

MAGYAR 
MINT IDEGEN NYELV 

 

KÖZÉPSZINTŰ 
ÍRÁSBELI VIZSGA 

 

2016. május 2. 8:00 
 

IV. Íráskészség 

 
 

Időtartam: 60 perc 
 
 

 
Pótlapok száma 

Tisztázati  
Piszkozati  

 
 
 

EMBERI ERŐFORRÁSOK 
MINISZTÉRIUMA 
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írásbeli vizsga, IV. összetevő 2 / 12 2016. május 2. 
1412 

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

 
 



 

írásbeli vizsga, IV. összetevő 3 / 12 2016. május 2. 
1412 

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 

szóintervallumtól, az pontlevonással jár. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

írásbeli vizsga, IV. összetevő 4 / 12 2016. május 2. 
1412 

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

 

1. feladat 

Ön érettségi vizsgára készül. Olvassa el a szórólapot! Írjon e-mailt két barátjának vagy 
barátnőjének, és beszélje őket rá, hogy együtt jelentkezzenek a Bölcs Bagoly Érettségi 
Előkészítő tanfolyamára! Figyeljen a megadott szempontokra! A szöveg terjedelme  
50-80 szó legyen!  
 

 

Fogalmazásában térjen ki a következő szempontokra: 

 Miért van szüksége arra, hogy az érettségi előkészítőn részt vegyen? 

 Milyen tantárgyból vagy tantárgyakból választana? 

 Beszélje rá barátait, hogy ők is jelentkezzenek! 

 Javasolja nekik, hogy menjenek el a nyílt napra! 

 Melyik kedvezményt venné igénybe? 

 

 

Bölcs Bagoly Érettségi Előkészítő 

Intenzív tanfolyamok minden érettségi tárgyból február 10-től május 3-ig 

Kedves Diákok! 
Az elmúlt 11 évben diákjaink 92%-át vették fel az első helyen megjelölt egyetemi 
szakra. 
Ez három dolognak köszönhető:  

 kiváló, fiatal tanárainknak, 
 kis létszámú csoportjainknak, 
 hatékony oktatási módszerünknek. 

Hallgatóink otthoni tanulását megkönnyítik ingyenes, 
digitalizált oktatási segédanyagaink. 
 
Nyílt napok: január 13-án, 20-án és 27-én 

Gyere, nézz meg egy órát a Zöld Erdő Gimnáziumban! (2223 Budapest, Ösvény u. 1.) 

Az ötvenórás érettségi előkészítő részvételi díja: 29 500 Ft/tantárgy (részletfizetési 
lehetőség) 
 
Most 4000 forintos árkedvezményt kaphatsz, ha: 

 január 22-ig befizeted a részvételi díjat, 

 vagy két tárgyból jelentkezel, 

 vagy személyesen egyszerre hárman fizetitek be a tanfolyam díját. 

Jó tanulást és sok sikert kívánunk! 



 

írásbeli vizsga, IV. összetevő 5 / 12 2016. május 2. 
1412 

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

 

…………………………………………………………………………………………………

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

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

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

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

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

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

…………………………………………………………………………………………………

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

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

……………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

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

 

 



 

írásbeli vizsga, IV. összetevő 6 / 12 2016. május 2. 
1412 

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 7 / 12 2016. május 2. 
1412 

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) 
Ön rendszeresen vezet egy blogot az interneten. Írjon ismertetést  blogjában  100-120 

szó terjedelemben egy, az Ön kulturális hagyományaihoz és egy, a magyar kultúrához 

kapcsolódó családi vagy közösségi ünnepről!  

 

 
Fogalmazásában térjen ki a következő szempontokra: 
 

 Melyik két ünnepet választotta, és miért? 

 Mit ünnepelnek ekkor? 

 Mikor, melyik napon vannak ezek az ünnepek? 

 Milyen szokások, hagyományok kapcsolódnak hozzájuk? 

 Kérjen hozzászólást, véleményt blogjához! 

vagy: 
B) 

Ön levélben meghívja két barátját egy hétre magyarországi lakóhelyére. Mutassa be 

100-120 szó terjedelemben a várost / a falut, ahol él! Javasoljon programot! 

 
 
Fogalmazásában térjen ki a következő szempontokra: 
 

 Magyarország melyik részén, melyik városban / faluban lakik? 

 Mutassa be az utcát, a házat! 

 Van-e valamilyen nevezetesség lakóhelyén, amelyet megmutatna? 

 Milyen programokat javasol a hétre? Győzze meg barátait, hogy érdemes eljönniük! 

 Tetszik-e Önnek lakóhelye, vagy inkább elköltözne? 
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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 
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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