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Magyar mint idegen nyelv 
középszint 

1711 írásbeli vizsga, I. összetevő 2 / 12 2017. május 8. 

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

  



Magyar mint idegen nyelv 
középszint 

1711 írásbeli vizsga, I. összetevő 3 / 12 2017. május 8. 

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

 

 

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

 
1. feladat 

Olvassa el figyelmesen a szöveget! Válaszoljon teljes mondatokban a kérdésekre!   
Munkáját a 0-val jelölt példa segíti. 

A takarékosság titkai 

− Elhatároztuk, hogy takarékoskodni fogunk, ezért jöttünk hozzátok, hogy tanácsot kérjünk 
tőletek, komoly emberektől, és bizonyára… a… 

  Csönd. 
  Ezeket semmivel sem lehet megindítani? Vagy azt hiszik, hogy kölcsön akarunk kérni? 
  Két köhintés hallatszott. Ez Komoly volt. Aztán, mintha csak jeladásra várt volna, 

megszólalt Komolyné: 
  − Hát, bizony a legfőbb ideje volt. Mert ahogyan ti mostanáig éltetek… 
  No, igen… Ezek mit képzelnek rólunk? Már éppen ki akartam kérni magamnak, amikor 

megszólalt a feleségem: 
  − Ezentúl másként lesz. Azért jöttünk hozzátok, hogy tanácsot kérjünk. 
  − Milyen vonatkozásban? – kérdezte óvatosan Komoly. 
  − Követni szeretnénk a példátokat. 
Ez volt a varázsige… 
  − Gyújts lámpát, Berta. (Így hívták Komolynét.) 
  − Igen, Lajos. (Ez volt Komoly neve, de takarékosságból csak ritkán használták…) 
A mennyezeten vérszegényen felpislákolt egy tizenötös villanykörte, és piszkos derengése 

elbágyasztott valamennyiünket.  
  − Itt kezdődik a takarékoskodás – emelte magasba szikár mutatóujját Komoly. – Eleink 

valamikor gyertyafénynél ültek, illetve sötétedéskor aludni tértek, hogy takarékoskodjanak. Mi 
is ezt tesszük… 

  − Vagyis ti éppen lefeküdni készültetek. 
  − Valóban. 
  − Ejnye, de sajnálom. Ki hitte volna, hogy már fél nyolckor lefeküsztök…  
  − Tehát az ember lefekszik fél nyolckor. Ezzel rengeteg villanyáramot takarít meg. Reggel 

viszont napkeltekor ébredünk. 
  − Ez rendkívül egészséges – tett hozzá öntudatosan Komolyné. 
  Egészségesnek lehet, hogy egészséges, csak egy kicsit fárasztó. Hangosan csak ennyit 

kérdeztem:  
  − Soha nem mentek este sehova? 
  − Soha! 
  − Moziba, színházba? 
  − Soha! Pénzbe kerül. 
  − No persze, itt a televízió. Látom, kitűnő készüléketek van.  
  − Van, de nem használjuk, rengeteg áramot fogyaszt. 
Úgy látszik, ezeknek az áramfogyasztás a mániájuk… Ekkorra tűzbe jött Komoly. Úgy 

szónokolt, mint egy próféta: 
  − Az emberek sajnos felelőtlenek és komolytalanok. Nem tudnak élni, ostobán, 

felelőtlenül pazarolnak. Százas körte, hetvenötös körte... fényűzés. Hát nem felel meg 
tökéletesen egy tizenötös? 



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

 

Nem felelt meg, de nem mondhattam meg neki… 
Hallgatva ballagtunk hazafelé. Némán léptük át a lakásunk küszöbét. Anyu felkapcsolta a 

lámpát az előszobában, aztán a gyerekeknél, majd nálunk, a konyhában, a kamrában, az összes 
mellékhelyiségben. Fényárban úsztunk, mint egy luxusgőzös. 

  − Nem – jelentette ki Anyu elszántan −, mi sohasem leszünk komoly emberek. 
(Méhes György: Leleplezem a családomat. Cerkabella Könyvkiadó. Bp. 2015. 97–102.) 

 

(0) Mit határozott el az író és családja? 

Elhatározták, hogy takarékoskodni fognak…………………………………………………. 

(1) Miért ment az író és családja Komolyékhoz? 

……………………………………………………………………………………………… 

(2) Hogyan fogadták őket? 

……………………………………………………………………………………………… 

(3) Mi volt Komoly és mi volt Komolyné keresztneve? 

……………………………………………………………………………………………… 

(4) Mikor feküdtek le, és mikor keltek Komolyék? 

……………………………………………………………………………………………… 

(5) Milyen villanykörtét használtak? Miért? 

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

(6) Hova mentek esténként Komolyék? 

……………………………………………………………………………………………… 

(7) Mi volt a kedvenc műsoruk a tévében? 

……………………………………………………………………………………………… 

(8) Miért élt így Komoly és Komolyné? 

……………………………………………………………………………………………… 

(9) Mit csinált az író és családja, amikor hazaértek? 

……………………………………………………………………………………………… 

(10) Mit mondott az édesanya? 

……………………………………………………………………………………………… 



Magyar mint idegen nyelv 
középszint 
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Az alábbi táblázatba ne írjon! A javító tanár tölti ki. 

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

 
2. feladat 
Egy interjút fog olvasni. A hiányzó kérdések betűjelét írja be a megfelelő helyre! 
Munkáját a 0-val jelölt példa segíti. 
 

Molnár Levente, operaénekes 

A) Van-e menedzsere? 

B) Hol használja föl a küzdeni tudását? 

C) Nevezhetjük müncheni „légiósnak”? 

D) München óta szabadon vállal munkát, azaz szabadúszó? 

E) Miért búcsúzott el az állandó munkahelytől? 

F) Mi az, amin változtatna? Mire kellene jobban figyelnie? 

G) Mi az, amit az életben a legfontosabbnak tart? 

H) Hogy érezte magát Münchenben? 

I) Milyen tervei vannak a jövőben? 

K) A színházban mindig van irigység, intrika. Hogyan küzd meg vele? 

L) Fiatal korában ökölvívó volt. Szerette? 

 
(0) C…. 

− Fogalmazhatunk így is, hiszen öt esztendeig állandó tag voltam Münchenben, tavaly óta 

pedig amolyan idegenlégiósként tűnök fel a Bajor Állami Operaházban. 

(11) ……… 
− Nagyon kellemes időszakot töltöttem ott, és hát az operaháza az egyik legprofibb a 

világon. 

 (12) ……… 
− A kényelem „veszélye” miatt. Mert ha ott maradok még három évre, örökös tag lennék, 

és szépen beleöregednék a nyugdíjba. Én nem a kényelmet választottam. 

 (13) ……… 
− Igen az vagyok, de most éppen adódott egy kedvező lehetőség, és két vagy három évre 

Zürichbe szerződöm, ott fogok énekelni. Olyan ajánlatot tettek, amelyre nem lehetett nemet 

mondani.  
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(14) ……… 
− Igen, egy jól menő ügynökség képvisel szerte a világon. Együtt építettük fel, amit eddig 

elértem. Most is jól alakulnak a dolgok, 2019-ben a New York-i Metropolitanben fogok 

fellépni. 

(15) ……… 
− Gyakran túl sok előadást vállalok. Pedig a minőségre is kell figyelni. A sportolóknak is 

ki kell hagyniuk egy-egy meccset, ha fontos versenyre készülnek. 

(16) ……… 
− Nagyon élveztem. A Csíkszeredai Akaratban versenyszerűen sportoltam. Könnyedén 

ment, sokszor győztem kiütéssel. Jó alapot, magabiztosságot, bátorságot adott a boksz. A 

legjobb mégis a közösség volt. Kemény srácok, de jó arcok vettek körül, sokan közülük ma is 

a barátaim. 

(17) ……… 
− Az egész színpad egy küzdőtér… Például Don Giovanniként könnyedén vettem az 

akadályt egy kemény harci jelenetben. Egyébként operaénekesként sem tudnak kiütni. 

(18) ………. 
− Engem ez nem érdekel. Csinálom a dolgomat, hívnak, elismernek. Teljesen rendben 

vagyok. Sok operaház van a világon, mindenki megtalálhatja a helyét. Egyedül azért küzdök, 

hogy időt tudjak szakítani a magánéletemre, és küzdök a fiatalokért, segítem a tehetségeket. 

(19) ……… 
− Elmondom egy titkomat. Nagyra becsülöm az új lehetőségeket, a szerencsémet köszönöm 

a Jóistennek, de igazából a legnagyobb vágyam, hogy Magyarországon, Erdélyben igazi 

operakultuszt teremtsek. Valami szenzációsat adni a nézőknek. Ilyesmit szeretnék 

megvalósítani itthon. 

(20) ……… 
− Számomra istenhívőként az élet a legnagyobb csoda. Most lettem apa, és el vagyok 

varázsolva a kislányomtól… Hogy egy kicsi gyermekből kiegyensúlyozott, boldog ember 

legyen, aki szebbé teheti  világot – ez az igazi művészi csoda! 
(Szabó Gábor: Csatára  készen című interjúja nyomán. Nemzeti Sport. 2016. 01. 23. H/VIII.) 

 

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

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

Olvassa el a szöveget! Válassza ki a szöveg alapján, hogyan fejeződik be helyesen a 
mondat! Karikázza be a megfelelő válasz betűjelét! Munkáját a 0-val jelölt példa segíti. 

Segítőm, a robot 

Milyen lesz az otthonunk tíz év múlva? Kell-e félnünk a technika fejlődésétől? Elvesztik-e 
állásukat a gyári munkások és a takarítónők? Erről kérdeztük a jövőkutatót. 

 Működik már olyan japán szálloda, ahol robotok látják el a vendégeket – egyikük éppen 
egy angolul beszélő dinoszaurusz. Csak azért tartanak emberi alkalmazottat, nehogy valaki 
ellopja a robotokat. Brit áruházakban kísérletképpen robotok számolják a fogasokon lógó 
ruhákat. Otthonunkban a porszívózást végzik ügyes gépek, jönnek-mennek a szobában, még a 
sarkokból is kitisztítják a port. Mit jelentenek az emberek számára ezek a gépek? 

 − Öt évre előre is nehéz megmondani, hogyan alakul a robotok és az emberek 
kapcsolata. Hogy mi lesz húsz év múlva, azt csak megjósolni tudjuk. Dél-Korea már korábban 
bejelentette, hogy 2020 körül minden háztartást robot tart majd rendben. Nem lepődnék meg, 
ha öt év múlva Japánban, ahol egyre több az idős ember, robotok segítenék az öregek 
gondozását – magyarázza Kömlődi Ferenc, jövőkutató. 

Ami jó hír: nem látja fenyegetőnek a jövőt. Azt sem tartja károsnak, hogy manapság már 
létezni sem tudunk a különböző „kütyük”: a számítógép, az okostelefon nélkül. Szerinte ezek 
az eszközök azért is fontosak, mert megszabadítják az emberi agyat a fölösleges adatok 
tárolásától. 

 − Ellenséget látunk-e a robotokban? 
 − Ez a vélemény a hollywoodi filmek világát idézi. Igazából nem a robot, hanem az 

ember lehet veszélyes, ahogy a mesterséges intelligenciát felhasználja – mondja a kutató. − A 
robotok elsősorban a nehéz, veszélyes munkát veszik le az ember válláról. A fukusimai 
atomkatasztrófa helyszínén például robotok munkálkodnak a sugárveszélyes helyeken. Az 
űrkutatásban is alkalmaznak ilyen gépeket. 

A robotok a hétköznapokban is szerepet kaphatnak, például az idősek gondozásakor. 
Riasztanak, ha a beteg rosszul van, figyelmeztetik, hogy vegye be a gyógyszerét. A gyerekek 
számára intelligens „játszótársak” lehetnek, hiszen vannak már olyan robotok, amelyek 
érzékelik az érzelmeket is. Fennáll a veszély, hogy több szakmában a robotok veszik át az 
emberek szerepét, így tömegeknek kell majd új foglalkozást keresniük. 

Kömlődi Ferenc sem lát a jövőbe, de a fantáziája szabadon szárnyal. Kutatásai mellett 
ugyanis egy regényen dolgozik, amely 2031-ben játszódik Budapesten, Szingapúrban és 
Jakartában. Azt azonban nem árulta el, hogy milyen szerepet kapnak művében a robotok… 

Palágyi Edit: Bejárónőm, a robot című riportja nyomán. Szabad Föld. 2015. 09. 11. 25. 

 

(0) A jövőkutatót arról kérdeztük, hogy a) mit hoz a jövőben a technika 

fejlődése. 

b) szép lesz-e az otthonunk. 
c) milyenek lesznek a takarítónők. 
d) félnek-e a gyári munkások. 
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(21) Egy japán szállodában a) a vendégek robotok. 

b) nem alkalmaznak embereket. 
c) a vendégeket robotok szolgálják ki. 
d) ellopták az egyik robotot. 

(22) A robotok különböző munkákat    

        tudnak végezni, például 

        

a) ruhákat árulnak. 
b) felmosnak a szobában. 
c) kifestik a szoba sarkait. 
d) takarítanak. 

(23) Ha a jövőt vizsgáljuk, a) öt év múlva mindenhol, minden  
     háztartásban robotok dolgoznak. 
b) már mindent tudunk a robotokról. 
c) pontosan nem lehet tudni, mi lesz öt év  
    múlva. 
d) a robotokból emberek lesznek. 

(24) A robotok majd segítenek a) az öregek ápolásában. 
b) a házépítésben. 
c) az emberi kapcsolatok megterem-  
    tésében. 
d) Dél-Korea és Japán  
    együttműködésében. 

(25) Az ember számára fontos az okos- 

       telefon, 

a) mert például nem kell sok adatot   
    megjegyeznie. 
b) mert tud rajta játszani. 
c) de Kömlődi szerint károsan hat rá. 
d) de a jövőtől félni kell. 

(26) A robotok az ember ellenségei: a) ezt mindenki tudja. 
b) mert veszélyesek. 
c) hiszen a hollywoodi filmekben így  
     jelennek meg. 
d) ez az állítás nem igaz. 

(27) Robotokat alkalmaznak például   a) ha nincs sugárveszély. 
b) az űrkutatásban. 
c) ha fáj az ember válla. 
d) atomkatasztrófa létrehozásában. 

(28) A robotok a hétköznapi életben is  

       fontosak, mert 

a) vidámak. 
b) számolni tanítják a gyerekeket. 
c) nem lesznek betegek. 
d) szólnak a betegnek, hogy be kell  
     vennie a gyógyszert. 
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(29) A robotok átvehetik az ember  

        szerepét, 

a) hiszen játszótársai lehetnek a  
     gyerekeknek. 
b) bár egy robot sem fogja fel az  
     érzelmeket. 
c) de egy ember sem veszítheti el a mun- 
    káját. 
d) pedig veszélyesek. 

(30) Kömlődi Ferenc kutatómunkája  

        mellett is dolgozik, 

a) de erről nem beszélt. 
b) egy regényt ír. 
c) 2031-ig készen lesz a regénye. 
d) robotokat épít. 

  

 
 

 

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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 pontszám 
maximális elért 

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

FELADATPONT ÖSSZESEN  30   
VIZSGAPONT ÖSSZESEN 33  

 

dátum  javító tanár 
 

 

 __________________________________________________________________________  
 

 

 

pontszáma egész 
számra kerekítve 

elért programba 
beírt 

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 
 
Válassza ki, hogy a megadott szópárok közül melyik illik a mondatba! Húzza alá a 
megfelelő szót! Munkáját a 0-val jelölt példa segíti! 

Helyesen inni: ne száradjunk ki, de ne is igyunk túl sokat 
 
A fiataloknak kell leginkább figyelniük 
Különösen nyáron fontos, hogy elég .............(0) igyunk. Ám a túl sok víz sem jó: a megfelelő 
mennyiséget, a legegészségesebb formában kellene fogyasztani. Általában .................. (1) 
iszunk – főleg a munkahelyünkön feledkezünk meg a folyadékról. Különösen a nők és a fiatalok 
feledékenyek. Ők gyakran még egyetlen liter vizet sem isznak meg naponta. A férfiak általában 
ilyen szempontból máshogy viselkednek: majdnem két litert isznak meg. Az orvosok és a 
táplálkozási szakértők ezt a mennyiséget ............. (2). 
Mindeddig a .............(3) többsége úgy tartotta, hogy akár több mint két litert is jobb meginni 
naponta. Ez ugyanis testünk minden részét segíti, méregteleníti, sőt még az alakunkra is 
jótékony hatással van. Más tanulmányok viszont eltérő eredményre jutottak. A Pennsylvaniai 
Egyetem kutatói csak nagy melegben javasolják, hogy többet igyunk.  
Olyan vélemény is van, hogy "normál" időben és különösebb sporttevékenység nélkül elég 
másfél liter folyadékot bevinni a szervezetünkbe. A ...........(4) vizsgálatok ugyanis általában 
figyelmen kívül hagyták, hogy a szilárd táplálékok is komoly mennyiségű folyadékot 
tartalmaznak. Egy német felmérés szerint például ételeinkkel napi 857 milliliter (azaz másfél 
deci híján majdnem egy liter) folyadékot viszünk be a szervezetünkbe.  
Sok ételünk tartalmaz ugyanis ...............(5) mennyiségű vizet: az eper, a zöldségek 90 
százalékban, az alma és a húsok 80 százalékban, a kenyér 40 százalékban áll vízből. Tehát 
aki egészségesen táplálkozik, és sok gyümölcsöt, zöldséget ...........(6), annak akár 1,5 liter 
folyadék is elég a ...............(7) elkerüléséhez. Valószínűleg az állandó ivásnak  nincs valódi 
haszna, hiszen a vesék óránként legfeljebb egy liter vizet tudnak kiválasztani.  
Különösen veszélyes a túl sok víz elfogyasztása, mivel a test sóháztartását felborítja. A nátrium 
és a kálium (a testünkben lévő sók alkotóelemei) és további ásványi anyagok határozzák meg 
testünkben az egyensúlyt. Aki túl sok vizet iszik, annak felborul a szervezetében az egyensúly. 
Veszélyes mennyiségnek az óránkénti másfél liternél több folyadék megivása számít.  

(http://www.hazipatika.com/eletmod/veszelyben/cikkek/helyesen_inni_ne_szaradjunk_ki_de_ne_is_igyunk_tul_sokat/20140717114633) 

 
(0) levet - folyadékot 
1. keveset - cseppet 
2. erőltetik - javasolják 
3. szakértők - hivatalnokok 
4. múltkori - korábbi 
5. jelentős - rengeteg 
6. fogyaszt - eszeget 
7. kiszáradás - elszáradás 
  



Magyar mint idegen nyelv 
középszint 

1711 írásbeli vizsga, II. összetevő 4 / 8 2017. május 8. 

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

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

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Max. Elért 

       7  

2. feladat 
Egészítse ki megfelelő végződésekkel a szöveg szavait! Munkáját a 0-val jelölt példa 
segíti! 

Elhallgat a Big Ben 
 
Nem halogatható tovább London legendás látványosságának (0) felújítása, így nem kevesebb, 
mint négy hónapra leáll a Westminster toronyórájának a harangja. Furcsa lesz nélküle, de a 
döntést muszáj volt meghozni, megelőzendő a nagyobb bajokat.  
A Big Bennek otthont adó torony azonnali felújítás....... (8) szorul. Elképzelhetjük, milyen rossz 
állapot……. (9) lehet az építmény, ha annak renoválását egyszerű...... (10) már nem lehetett 
tovább várni, mert az óra bármelyik mutató......... (11) lezuhanhat, vagy az óraszerkezet 
károsodhat. Még ha el is tekintünk a balesetveszély........  (12), ha ez megtörténne, a felújítás 
akár egy évet is igénybe venne. A 156 éves harang még soha nem volt ilyen sokáig néma, mint 
most lesz. A renoválás 40 millió fontba kerül.  A londoni........ (13) biztosan hiányolni fogják a 
felújítás hónapjaiban az óra megszokott hang....... (14). Azonban bíznak benne, hogy a munka 
eredményes lesz, és újra hallani fogják a jól ismert hang........ (15). Persze lehet, hogy nem 
sokáig, mert az óraszerkezet is felújításra szorul. 

     
 (http://kivultagasabb.blog.hu/2015/10/19/honapokra_elhallgat_a_big_ben) 

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

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

        8  

 
 
  



Magyar mint idegen nyelv 
középszint 

1711 írásbeli vizsga, II. összetevő 5 / 8 2017. május 8. 

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

 
3. feladat 
Ön is süssön csörögefánkot az alábbiak szerint! A megfelelő igealakot megadva írja le, 
hogy mit tesz! Munkáját a 0-val jelölt példa segíti! 
 
Süssünk csörögefánkot! 
 
(0) Keverjük habosra a tojássárgáját a tejföllel és a cukorral!  ..... keverem ..................... 

 
16. Adjuk hozzá a lisztet, valamint a sót!  ........................................................................... 
 
17. Kézzel alaposan dolgozzuk össze!    ........................................................................... 
 
18. Ha túl kemény a tészta, egy kevés tejföllel lazítjuk.   ....................................................... 
 
19. Nyújtsuk ki 2 mm vastag téglalappá!   ........................................................................... 
 
20. Szeleteljük fel 10 x 8 cm-es darabokra!   ........................................................................... 
 
21. Forrósítsuk fel az olajat!     ........................................................................... 
 
22. Adagonként süssük ki benne a fánkokat!  ......................................................................... 
 
23. Azután szedjük őket konyhai papírtörlőre!  ...................................................................... 
 
24. Még forrón szórjuk meg egy kevés porcukorral!.............................................................. 
 
25. Szilvalekvárral tálaljuk!     .......................................................................... 
     
 

(http://www.mindmegette.hu/nagyi-csorogefankja.recept) 
 
 
Az alábbi táblázatba ne írjon! Az értékelő tanár tölti ki. 

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

          10  

 

  



Magyar mint idegen nyelv 
középszint 

1711 írásbeli vizsga, II. összetevő 6 / 8 2017. május 8. 

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

 
 
  



Magyar mint idegen nyelv 
középszint 

1711 írásbeli vizsga, II. összetevő 7 / 8 2017. május 8. 

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

 



Magyar mint idegen nyelv 
középszint 

1711 írásbeli vizsga, II. összetevő 8 / 8 2017. május 8. 

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

 

 

 pontszám 
maximális  elért 

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

FELADATPONT ÖSSZESEN 25  
VIZSGAPONT ÖSSZESEN 18   

 

dátum  javító tanár 
 

 

 __________________________________________________________________________  
 

 

 

pontszáma egész 
számra kerekítve 

elért programba 
beírt 

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 1711 
  III. Hallott szöveg értése 

EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA 

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

MAGYAR 
MINT IDEGEN NYELV 

KÖZÉPSZINTŰ 
ÍRÁSBELI VIZSGA 

2017. május 8. 8:00 

III. Hallott szöveg értése 

Időtartam: 30 perc 

Pótlapok száma 
Tisztázati  
Piszkozati  
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Magyar mint idegen nyelv 
középszint 

1711 írásbeli vizsga, III. összetevő 2 / 8 2017. május 8. 

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

  



Magyar mint idegen nyelv 
középszint 

1711 írásbeli vizsga, III. összetevő 3 / 8 2017. május 8. 

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 feladatokat a füzetben találja meg. 
Minden szöveget kétszer fog hallani. Másodszor részletekben fogja hallani a szöveget. 
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! 

 
 
  



Magyar mint idegen nyelv 
középszint 

1711 írásbeli vizsga, III. összetevő 4 / 8 2017. május 8. 

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

 
1. feladat 
 

10 jó tanácsot fog hallani az első randevú sikeréért. Az elhangzó szöveg alapján a helyes 
kifejezés megjelölésével egészítse ki a hiányos mondatokat! Munkáját a 0-val jelölt példa 
segíti.  
 
Ötleteket adunk, hogy az első találkát átbeszélgetett éjszakák és nappalok is kövessék. 
 

(0) Párbeszéd akkor alakul ki két ember között, ha ................................. 
a) egy szóval tudunk válaszolni a kérdésekre 
b) a partnerünk csak hallgat minket 
c) mindketten beszélünk, és figyelünk egymásra  
d) ha mindenről kifaggatjuk egymást 
 
1. Vannak olyan témák, amelyeket az első randevún lehetőleg kerüljünk, például a(z) 
................ . 
a) sport 
b) politika 
c) időjárás 
d) új filmek 
 
2. Ha fáradt vagy és rosszkedvű, akkor .................a találkozót! 
a) mondd le 
b) rövidítsd le 
c) viseld el 
d) késd le 
 
3. Érdemes néhány aktuális témát előre  .................. . 
a) leírni 
b) bemagolni 
c) másoktól ellesni  
d) végiggondolni 
 
4. Légy ..................! 
a) spontán/kreatív 
b) mindent tudó 
c) cinikus 
d) fölényes 
 
5. Mindig jó téma .................... . 
a) a fogyókúra 
b) az állatokról szóló történet 
c) a pénz  
d) a betegséged 



Magyar mint idegen nyelv 
középszint 

1711 írásbeli vizsga, III. összetevő 5 / 8 2017. május 8. 

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

 
6. Ha valamiben nem egyezik a véleményetek, akkor ......................! 
a) állj fel, és menj haza 
b) mindenképpen fogadd el a másik véleményét  
c) légy nyitott, és bátran fogadd el a jó érveket  
d) hallgass 
 
7. Beszélgetés úgy alakulhat ki köztetek, ha .................. . 
a) te nem hagysz szünetet, hogy ne legyen csend 
b) mindenre igent mondasz  
c) mindenre nemet mondasz 
d) jól kérdezel, és jól válaszolsz  
 
8. Érdemes a hobbijaidról .................... . 
a) mesélni 
b) előadást tartani 
c) szónokolni 
d) hallgatni 
 
9. Keresd azokat a témákat, amelyekben .......................................! 
a) csilloghatsz-villoghatsz 
b) mindketten otthonosak vagytok 
c) a partnered valószínűleg nem tájékozott 
d) kioktathatod a partneredet 
 
10. A sikeres találkozó két legfontosabb szabálya: légy ....................! 
a) cinikus és ironikus 
b) alázatos és tudálékos 
c) feltűnő és lehengerlő 
d) kedves és vidám 
 
 
item (0) 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 
betűjel c           

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

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

          10  

 
  



Magyar mint idegen nyelv 
középszint 

1711 írásbeli vizsga, III. összetevő 6 / 8 2017. május 8. 

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

 
2. feladat 

Óvodásokról fog érdekes hírt 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. 

Az évszázad igazi szökése: kiásta magát az óvodából két orosz kisfiú 

 

Itemek Megállapítások Igaz Hamis 
(0) A szökésük szándékáról nem beszéltek senkinek. X  
11. Olasz kisfiúk szöktek el.   
12. Egy szakaszon nem volt kerítés az óvodában.   
13. A fiúk a kerítés alatt ástak alagutat.   
14. Műanyag homokozólapáttal dolgoztak.    
15. 3 kilométert tettek meg az autószalon felé.   
16. A fiúk egy Jaguárt szerettek volna venni.   
17. Egy jó szándékú férfi állította meg őket.   
18. Kevés pénz volt a gyerekeknél, ezért nem tudták 

megvenni az autót. 
  

19. A rendőrségre vitte a fiúkat egy nő.   
20. A szülők feljelentették hanyagságért az óvodát.   

 

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

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

          10  

 
  



Magyar mint idegen nyelv 
középszint 

1711 írásbeli vizsga, III. összetevő 7 / 8 2017. május 8. 

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

 
3. feladat 
 
Egy riportot fog hallani Csukás István íróval. Az elhangzó szöveg alapján válaszoljon a 
táblázatban található kérdésekre!  
 
Interjúrészlet Csukás István íróval  
 
 

item Kérdések Válaszok 
(0) Hol fő a gulyás ebédre? bográcsban 

 
21. Melyik égtáj felé nézett az író 

gyerekszobája? 
 

 

22. Hány évesen tanult meg az író 
uralkodni az indulatain? 
 

 

23. Mire költ sok pénzt az író? 
 

 

24. Hol szokta hallgatni az író a hajnali 
rigók énekét? 
 

 

 
 
 
 
 

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

21. 22. 23. 24. Max. Elért 

    4  



Magyar mint idegen nyelv 
középszint 

1711 írásbeli vizsga, III. összetevő 8 / 8 2017. május 8. 

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

 

 

 pontszám 
maximális  elért 

III. Hallott szöveg értése 
1. feladat 10   
2. feladat 10   

  3. feladat 4  
FELADATPONT ÖSSZESEN 24  

VIZSGAPONT ÖSSZESEN 33   
 

dátum  javító tanár 
 

 __________________________________________________________________________  
 

 

 

pontszáma egész 
számra kerekítve 

elért programba 
beírt 

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 1711 
  IV. Íráskészség 

EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA 

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

MAGYAR 
MINT IDEGEN NYELV 

KÖZÉPSZINTŰ 
ÍRÁSBELI VIZSGA 

2017. május 8. 8:00 

IV. Íráskészség 

Időtartam: 60 perc 

Pótlapok száma 
Tisztázati  
Piszkozati  
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Magyar mint idegen nyelv 
középszint 

1711 írásbeli vizsga, IV. összetevő 2 / 8 2017. május 8. 

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. 

 
  



Magyar mint idegen nyelv 
középszint 

1711 írásbeli vizsga, IV. összetevő 3 / 8 2017. május 8. 

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

 
1. feladat 
Írjon e-mail-t a tulajdonosnak! A szöveg terjedelme 80-100 szó legyen!  
Barátját és önt is felvették az egyetemre. Mindketten ugyanott kezdik meg tanulmányaikat, és 

most albérletet keresnek. 
A következő helyi hirdetés felkeltette az érdeklődésüket: 

 

 
Kétszobás, távfűtéses, összkomfortos lakás hosszú távra kiadó a Hidas utcában.  

Bérleti díj havi 60 ezer forint, plusz rezsi. e-mail: kis@ont.hu 
 

 
Érdeklődjön  

 a lakás beosztásáról, nagyságáról, 
 a környék nyugalmáról, csendjéről, 
 a megtekintés időpontjáról. 

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

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

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

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

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

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

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

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

  



Magyar mint idegen nyelv 
középszint 

1711 írásbeli vizsga, IV. összetevő 4 / 8 2017. május 8. 

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   

 
 
 
  



Magyar mint idegen nyelv 
középszint 

1711 írásbeli vizsga, IV. összetevő 5 / 8 2017. május 8. 

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

 
2. feladat 
Ebben a feladatban írja meg bemutatkozó levelét, amelyet elküld a szerkesztőségbe! 
A szöveg terjedelme 100–120 szó legyen!  
 
Szeretne újságíró lenni, ezért megörült, amikor a helyi újságban pályázati felhívást olvasott 
rovatvezetői állásra. 
 
 

 
Pályázat rovatvezetői megbízatásra! 

Hetente megjelenő lapunkban szeretnénk egy rovatot indítani különböző szakmák 
bemutatására. 

Célunk, hogy a fiatalok ismerjék meg a keresett és érdekes szakmákat, és jelentkezzenek a 
szakmai képzésekre.  
Várjuk a bemutatkozásokat Rovatvezető címmel! Feltétel: betöltött 18. év, érettségi 
bizonyítvány.  
Címünk: Helyi Hírek Vásárhely, Pf. 1056 
 

 
Levelében  

 rövid életrajzzal mutatkozzon be, 
 írjon jelentkezésének okáról, 
 és céljáról, 
 érdeklődjön a cikkekkel kapcsolatos elvárásokról! 

Ne feledkezzen meg a levél formai előírásairól! 
 
 
.......................................................................................................................................................

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

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

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

....................................................................................................................................................... 
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Magyar mint idegen nyelv 
középszint 

1711 írásbeli vizsga, IV. összetevő 6 / 8 2017. május 8. 

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

 

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

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

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

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

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

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

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

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



Magyar mint idegen nyelv 
középszint 

1711 írásbeli vizsga, IV. összetevő 7 / 8 2017. május 8. 

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

 

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

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

 

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

Értékelési szempont Maximális pontszám Elért pontszám 

Tartalom  5   

Formai jegyek és hangnem  2   

Szövegalkotás 3   

Szókincs, kifejezésmód 6   

Nyelvtan, helyesírás 6   

Összesen 22   

 



Magyar mint idegen nyelv 
középszint 

1711 írásbeli vizsga, IV. összetevő 8 / 8 2017. május 8. 

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

 

 

 pontszám 
maximális  elért 

IV. Íráskészség 1. feladat 11  
2. feladat 22  

VIZSGAPONT ÖSSZESEN 33   
 

dátum  javító tanár 
 

 

 __________________________________________________________________________  
 

 

 

pontszáma egész 
számra kerekítve 

elért programba 
beírt 

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

 

dátum  dátum 
   
   

javító tanár  jegyző 
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