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Fontos tudnivalók 

 

 

Figyeljen a következőkre! 
1. A vizsgán semmilyen segédeszközt nem használhat. 

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

amely segíti Önt a feladat megoldásában. 

3. A feladatok megoldási sorrendje Öntől függ. 

4. Tollal dolgozzon! 

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

Csak egyértelmű javítást fogadunk el. 

6. Több beírt megoldás esetén a válasz akkor sem fogadható el, ha közöttük van a jó 
megoldás is. (Amennyiben a feleletválasztós tesztben egynél több megoldást jelölt be, 

megoldása értékelhetetlen.) 
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1. feladat 
Olvassa el a szöveget! Döntse el, hogy melyik állítás igaz, melyik hamis! A megoldást 
jelölje X-szel a megfelelő oszlopban! Munkáját a 0-val jelölt példa segíti. 
Szépítőszer 

Hollandiában élő kedves barátnőm (nem tagadja korát, tavasszal ünnepelte 85. 

születésnapját) nagy örömömre meglátogatott. 

 Ilonka több mint hatvan éve él Hollandiában, de mégis erősebben kötődik szülőföldjéhez, 

Magyarországhoz. Tökéletesen beszél magyarul, sőt négy lánya közül az egyik szintén 

megtanulta édesanyja anyanyelvét. Ő is éppen Budapesten volt, egyik húgával édesanyjuk 

gyermekkorának helyszíneit látogatták végig.  

 Ilonka imádja Budapestet és Balatonszemest, ahol sok szép nyarat töltött. Itt minden szebb 

és jobb, mint Hollandiában. Jobb ízű az étel, más a bor aromája, a gyümölcsök íze – ezt mind 

készséggel elfogadom, de amikor azt állítja, hogy a magyar sajtok is jobbak, hát már nem állom 

meg szó nélkül. Ám amikor azzal érvel, hogy Hollandiában nem eheti kedvencét, a túrós 

csuszát, mert nincs se túró, se tejföl, nos, akkor belátom, hogy mégiscsak itt van a Kánaán. 

 Ilonka bölcs asszony. Rengeteget tanultam tőle ismeretségünk húsz éve alatt. Életfilozófiát, 

meditációt, növényápolást, lakberendezést, sorolhatnám napestig, mi mindent. Például derűt, 

harmóniát.  

 Ilonka ír, Ilonka fordít, Ilonka lapot szerkeszt (régebben gyereklapot, most öregeknek 

szólót)… Ja, és hogy el ne felejtsem: Ilonka szép is. Azt állítja, hogy az öregséget úgy kell 

viselni, mint egy ékszert. Ő mindenesetre képes rá.  

 Régi osztálytársnőivel készült találkozóra, amikor feltette nyakára a fehér gyöngysort. Majd 

hátrasimítva ősz haját, fejébe nyomta kerek kalapkáját. Aztán mosolyogva rám nézett, mint aki 

tükörbe néz. Milyen szép vagy! – mondtam önkéntelenül… 

 Ilonka azt válaszolta: Tévedsz, sose voltam szép. Talán fiatal koromban csinos. És kedves. 

Igen, kedves. 

 Már megint mondott valami lényegeset. ... Hány arckrémet, szájrúzst, hajfestéket, tusfürdőt, 

testápolót reklámoznak naponta! Látunk is ragyogóan szép nőket... Csak az a baj, hogy két perc 

múlva már nem tudjuk, hogy melyik az egyik, és melyik a másik. 
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A kedvesség, az valami bonyolultabb dolog, meglátszik persze az arcon is, de mégis az 

ember egész lényéből árad. … A kedvesség kicseng az ember hangjából is, még ha csak annyit 

mond: szia! vagy jó napot kívánok! A kedvesség ott csillog az ember szemében, pillantásában. 

De leginkább a mosolyában. A kedvességre nincs tabletta, nincs krém, nincs csöpp. Azt 

sem tudom, velünk született tulajdonság-e, de azt remélem, elsajátítható. Tessék talán a 

mosollyal kezdeni. Garantáltan szépít. 
(Janikovszky Éva: Szépítőszer című írása nyomán. In: Ájlávjú. Móra Könyvkiadó. Budapest, 2000. 23-25.) 

 

 

  Igaz Hamis 

 (0) Ilonka az írónő barátnője. X  

 (1) Ilonka erősebben kötődik Hollandiához, mint szülőföldjéhez, 
hiszen majdnem hatvan éve él ott. 

  

 (2) Ilonka lányai közül sajnos már senki nem beszél magyarul.   

 (3) Ilonka kedvenc étele a túrós csusza, amelyet csak 
Magyarországon tud enni. 

  

 (4) Ilonka többféle dolgot tanít, például meditációt, 
lakberendezést, vidámságot, és ezekről könyveket is ír. 

  

 (5)  Ilonka harmonikus egyéniség, nem fél az öregedéstől.   

 (6) Ilonka csinos volt fiatal korában, de nem gondolja magáról, 
hogy szép. 

  

 (7) Ha jó arckrémet és szájrúzst használsz, kedvesség látszik az 
arcodon. 

  

 (8) A kedvességet nem lehet észrevenni.   

 (9) A kedvességet az emberek az édesanyjuktól öröklik.   

(10) A kedvesség jobban szépít, mint akármelyik kozmetikum.   
 

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

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

          10  
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2. feladat 
Olvassa el a szöveget! A kihagyott tagmondatok betűjeleit írja a szövegjelentés alapján a 
megfelelő helyre! Munkáját a 0-val jelölt példa segíti. 
A zongora hercege, a tizenhárom éves Boros Misi 

Boros Misi pár órája érkezett a repülőtérről, (0) G . Az előtérben ülök, amikor az üvegpalota 

emeletén megjelenik Misi. Mosolyogva kezet nyújt, megköszöni az ajándékot. Bár felkínálom 

a tegezést, (11) …….. .  

Mi tetszik neked ebben az épületben? 
− Tízéves, de max ötnek gondolnám. Három szuper zongorájuk is van. Nagyon jó az 

akusztikája. Tetszik, hogy (12) …….. .  

Ha megkapnád egy estére a Művészetek Palotáját, mit csinálnál itt? 
− Egyértelműen zongoráznék, (13) …….. , megnézném, milyen itt az akusztika.  

Hol ülne a közönség? 
− Inkább állnának a zongora körül. Meghívnám a barátokat és családtagokat, (14) …….. . 

Magántanuló vagy? 
− Igen, de ez azt jelenti, hogy harmincból huszonöt órát bent vagyok az iskolában. A tanárok 

támogatnak, és segítenek abban, (15) …….. . Nagyon klassz osztálytársaim vannak, (16) ……..  

. 
Nem kell megírnod minden dolgozatot? 
− Nem, (17) …….. . 

Mikor fogsz nyaralni, pihenni? 
− Augusztusban Erdélybe megyek. Nagymamám nagyon finomakat főz, szeretek ott lenni. De 

azért ott is van egy pianínónk, (18) …….. . Úgy fogom beosztani az időmet, hogy délelőtt, 

délután és este két-két óra legyen a gyakorlásra. A tanárnőm Skype-on szokott nekem órát 

tartani. 

Amikor csak kedvtelésből játszol, mit választasz? 
− Kiskorom óta rengeteget improvizálok, (19) …….. . 

Csak klasszikus zenét hallgatsz? 
− Igen, nem vagyok otthon a popzenében. Áprilisban viszont felléptem Bródy János 

születésnapi koncertjén a budapesti Arénában. Nagyon jó volt tizenkétezer ember előtt játszani. 
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Meg tudod szerettetni a komolyzenét például az osztálytársaiddal?  
− Teljes mértékben. (20) …….., és el szoktak jönni a koncertjeimre is a pécsi Kodály 

Központba. 

Szerinted mikor érdemes elkezdeni a zenetanulást? 
− Amilyen korán csak lehet. Nagyon örülök, hogy én már négyévesen elkezdhettem játszadozni 

a zongorán. 

Hogyan fogadta koncertjeidet a közönség? 
− Mindenütt nagy szeretettel, (21) …….., de a magyar vastaps egyedülálló az egész világon, 

fantasztikus. 
(Szám Kati: A zongora hercege című interjúja nyomán. Képmás 2016. 09. 7−12.) 

 
 

Betűjel Tagmondat 

(G) hogy fellépése előtt gyakoroljon a Művészetek Palotájában 

B hogy az iskolai feladataimat is el tudjam végezni 

C barátságosak, kedvesek, jó velük iskolába járni 

D ő végig felnőttesen és udvariasan magáz 

E ez a szabad játék nekem nagyon jó kikapcsolódás 

F így ott is tudok gyakorolni 

A de kihoznám ide az előtérbe a zongorát 

H mindenütt sok tapsot kaptam 

I tágas terek vannak, tetszenek a nappali és az éjszakai fények 

K Énekórán szoktam játszani nekik 

L és persze jöhetne a nagyközönség is. 

M de a tanév végén minden tantárgyból vizsgázom 

 
 

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

11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. Max. Elért 
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3. feladat 
Olvassa el a szöveget! Válassza ki, és karikázza be az igaz állítások betűjelét! Munkáját a 
0-val jelölt példa segíti. 
 

Hogyan készülj fel egy videós állásinterjúra?   
Néhány éve még újdonság volt, ma viszont már egyre több videós állásinterjúról 

hallunk. A videós állásinterjú nagyon fontos újítás. Több ok miatt is használják a cégek, 

vállalatok, hogy kiválasszák, kik dolgozzanak nekik. A videós állásinterjúval egyrészt időt lehet 

megspórolni. Míg egy személyes találkozó legalább 45-60 percet vesz igénybe, egy videós 

bemutatkozást ennél lényegesen gyorsabban is le lehet bonyolítani. Ráadásul legalább egy 

alkalommal elkerülhető vele az utazás is. Ha például a pályázó egy másik településen vagy 

országban lakik, mint a munkáltató, akkor az első interjúnál a videóinterjú helyettesíti a 

személyes találkozót. A videóinterjút elsősorban informatikai cégek, pénzügyi szolgáltató 

cégek és más multinacionális nagyvállalatok alkalmazzák. Magyarországon még csak néhány 

cég használja, de Angliában a nagyvállalatok 42%-a ezzel a módszerrel dolgozik. Érdemes tehát 

felkészülni rá. 
Ha állást keresel, a videóinterjúk három különböző típusával találkozhatsz: 

Az első és talán leggyakoribb mód, amikor egy videókonferencián veszel részt. De az 

állásinterjú történhet Skype-on keresztül is. A forgatókönyv nagyjából ugyanaz, mint egy 

személyes találkozó során.  

A második esetben arra kér az álláshirdető cég, hogy készíts magadról egy körülbelül 

5-10 perces bemutatkozó videót, és töltsd fel egy jelszóval védett internetes felületre. Ez már 

egy fokkal nehezebb, mert tulajdonképpen a bemutatkozást önállóan kell elkészítened. 

A harmadik és egyelőre legritkább típus, amikor belépsz egy internetes felületre, és a 

számítógépen keresztül elhangzik egy előre összeállított kérdéssor.  Kérdésenként általában 

maximum két percben kell válaszolnod. 

A videós állásinterjú a Skype-on áll a legközelebb a normál állásinterjúhoz, gyakorla-

tilag ugyanúgy kell rá készülnöd.  

Amikor bemutatkozó videót kérnek, teljesen rajtad múlik, hogy mi minden lesz benne. 

Ez az előnye és ugyanez a hátránya ennek a lehetőségnek. Az 5-8 perces anyagban magadról 

kell beszélni. Az a cél, hogy bebizonyítsd a munkáltató számára, hogy te vagy „a legjobb” jelölt 

erre az állásra. Mindenképpen adj rövid összefoglalót az eddigi szakmai pályafutásodról! Ami 

igazán kiemel téged a többi pályázó közül, hogy milyen eredményeket értél el az elmúlt 

években. Fontos, hogy milyen tudással, tapasztalattal rendelkezel, ami képessé tesz a munkakör 
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betöltésére. Ügyelj arra, hogy ne menj bele túlságosan a részletekbe, de legyél konkrét! 

Igyekezz minél több olyan példát, tényt mondani, ami meggyőzi a munkáltatót, hogy valóban 

te vagy az ideális jelölt! 

A 10-12 kérdést tartalmazó interjútípus esetében nem lehet előre biztosan meg-mondani, 

milyen kérdések fognak elhangzani. De érdemes megnézned, hogy az állás-hirdetésben milyen 

elvárásokat fogalmazott meg a hirdető. Ezeken kívül a leggyakoribb interjúkérdések például: 

Miért szeretne itt dolgozni? Milyen tervei vannak? Ezekre a kérdésekre is érdemes kidolgoznod 

a válaszaidat.  

A videós interjúhoz természetesen szükséged lesz laptopra vagy asztali számítógépre 

webkamerával és mikrofonnal, de még jobban használhatod az okostelefont vagy a tabletet. A 

legfontosabb tanácsok pedig a következők: nézz a kamerába, mosolyogj, kommunikálj 

érthetően, tartsd be az időkeretet! Ne félj attól, hogy nem lesz tökéletes az interjú! 
 (Bartos Marianna  |  2016. december 12.  http://www.gerillaoneletrajz.hu/blog/videos-allasinterju/ nyomán.) 

 

(0)  a) Ma is újdonság még a videós állásinterjú. 

  b) Egyre több videós állásinterjú készül. 

  c) A videós állásinterjú nem játszik fontos szerepet. 

  d) Még sosem hallottunk videós állásinterjúról.  

 (22) a) A videós állásinterjú sok időt vesz igénybe. 

  b) A videós bemutatkozás gyorsabb, mint a személyes találkozó. 

  c) A videós bemutatkozás 60 percig tart. 

  d) A videós bemutatkozáshoz oda kell menni a céghez. 

 (23) a) A videóinterjút főleg nagy cégek alkalmazzák. 

  b) Angliában még nem használják gyakran a videós interjút. 

  c) Magyarországon a cégek 42 százaléka dolgozik ezzel a módszerrel. 

  d) A multinacionális vállalatok inkább a személyes találkozást választják. 
 (24) a) A videóinterjúra nem lehet felkészülni. 

  b) Ritkán szerveznek videókonferenciát. 

  c) A cégek nem készítenek Skype-on keresztül interjút. 

  d) Háromféle videóinterjút különböztetünk meg. 

 (25) a) A bemutatkozó videót a jelentkező maga készíti el. 

  b) Egy bemutatkozó videó legalább húszperces. 

  c) A bemutatkozó videót el kell vinni a céghez. 

  d) A cég internetfelületét jelszó nem védi. 
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 (26) a) Van olyan eset, hogy kérdéseket kell készítened egy internetes felületre. 

  b) A kérdéssort a cégtől előre meg lehet kapni. 

  c) Az internetes felületen elhangzó kérdésre körülbelül két perc alatt kell    

   válaszolni. 

  d) Az egész kérdéssort két perc alatt meg kell válaszolni. 
 (27) a) A cég előírja, hogy mi legyen a bemutatkozó videón. 

  b) A jelentkező dönti el, mi van a bemutatkozó videón. 

  c) A videónak hosszabbnak kell lennie nyolc percnél. 

  d) A bemutatkozó videónak nincs konkrét célja. 

(28) a) A bemutatkozó videóban nem kell konkrétan a munkáról beszélni. 

  b) A bemutatkozó videóban mindenről nagyon részletesen kell beszélni. 

  c) A bemutatkozó videóban hasznos a gyermekkorról beszélni. 

  d) A bemutatkozó videóban elsősorban a munkájában eddig elért eredményeket  

   érdemes bemutatni. 

 (29) a) A hirdető cég számítógépen feltett kérdései közül lehet választani.   

  b) A kérdések pontosan olvashatók az álláshirdetésben. 

  c) Ön is felteheti a kérdéseit a cégnek. 

  d) A gyakori interjúkérdésekre érdemes előre felkészülni. 

 (30) a) A videós interjúhoz okostelefont is lehet használni. 

  b) A videós interjúhoz nincs szükség felkészülésre. 

  c) Nem előnyös, ha valaki magabiztos és mosolyog a videón. 

  d) Fontos a részletes bemutatkozás, az idő nem számít. 

 

 

 

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

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

         9  
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 pontszám 
maximális  elért 

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

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.) 

  



Magyar mint idegen nyelv 
középszint 

1713 írásbeli vizsga, II. összetevő 3 / 8 2018. május 7. 

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

 
1. feladat 
Válassza ki a táblázatból a helyes szóalak betűjelét, és írja be a szövegbe a kipontozott 
helyekre! Munkáját a 0-val jelölt példa segíti. 
 
Fellépők     …A…   is 
 
Az EFA (European Festival Awards) megnevezte a 2016-os év legjobb európai fesztiválja cím 

(1) …….. . A budapesti Sziget lett a fellépők kedvenc (2) …….., így a korábbi elismerésekkel 

együtt  minden (3) ……..  megnyerte a (4) …….. . 
Az elmúlt években a Sziget két (5) ……… nyerte el a legjobb nagyfesztiválnak járó díjat. 

Gerendai Károly főszervező szerint az elismerés egyúttal nagy (6) ………, hiszen a teljes körű 

bizalmat meg is kell tartani. – A jelek azt mutatják, hogy a közönség (7) …….. töretlen, s 

nagyon fontos visszajelzés, hogy a nemzetközi (8) ……..  is szeretik a fesztiválunkat – értékelte 

az eredményt.  

Ezen a díjátadón osztották ki a 2016-os életműdíjat is, amelyet a sziget tragikus (9) ……… 
elhunyt munkatársa, Dan Panaitescu kapott. 

(ABC. Szabad Föld. 2017. 01. 20. 38.) 

 

 A B C D 
(0) kedvence kedvenc kedvencük kedvencének 
(1) győzteseit győztesek győzteseket győztest 
(2) fesztivál fesztiválon fesztiválok fesztiválja 
(3) kategória kategóriában kategóriákkal kategóriát 
(4) fődíjjal fődíj fődíjat fődíjnál 
(5) alkalommal alkalmat alkalmon alkalom 
(6) felelősséggel felelősséget felelősség felelősségen 
(7) bizalom bizalmával bizalmát bizalma 
(8) sztárokat sztárok sztárokban sztárrá 
(9) körülményekhez körülmények között körülmények 

mellett 
körülményekben 

 
 

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

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

         9  

 



Magyar mint idegen nyelv 
középszint 

1713 írásbeli vizsga, II. összetevő 4 / 8 2018. május 7. 

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

 
2. feladat 
 
A kiemelt, zárójelben lévő igéket tegye egyes szám második személyű felszólító módú 
alakba!  Figyeljen a határozott vagy általános ragozásra és az igekötők helyére! Munkáját 
a 0-val jelölt példa segíti. 
(fotózik) (0) Fotózz(ál) profin telefonnal! 

 

Már a Facebookot is elárasztottuk az életünk apró örömeiről készült fotókkal, de mióta beindult 

az Instagram, az amatőr fotózás felvirágzott. Ha szeretnél olyan képeket készíteni akár a 

legegyszerűbb dolgokról is, mint a profik, jó, ha megfogadsz néhány tanácsot. 

1. Fotózz természetes fényben! Ha bent vagy a szobában, (10) (próbál) ………….. a fotót az 

ablakhoz közel készíteni.                                                                                                                                       

2. Ha este van, vagy a természetes fényt más okból nem érheted el, akkor se a vakut (11) 
(választ) ………………… ! Inkább (12) (fordít) ………………… egy lámpát külön a 

fotózandó dolog felé, vagy (13) (megkér) ………………… valakit, hogy világítsa meg neked 

a tárgyat, amíg lefotózod! 

3. (14) (megnéz) ………………… jól a környezetet! Hiába varázsolsz egy fantasztikus ebédet 

a tányérodra, ha a rendetlen konyhapulton sikerül csak lefotózni. 

4. (15) (keres) …………….. a képben egy  fő motívumot, és (16) (elhelyez) ………………… 

a kompozícióban úgy, mint egy profi. A legjobb, ha nincs teljesen középen. Tájképek vagy 

egyes ételfotóknál persze a szimmetria és a középre fókuszálás sem lerágott csont. 

5. Fotózz egy kicsit távolabbról! (17) (bízik) ………………… a telefonod kamerájában, rá 

tudsz majd nagyítani később is egy adott dologra. A nagyobb képből könnyebb kivágni a 

megfelelő részt, mint fordítva. 

Kívánjuk, hogy sok örömöd legyen a fotózásban! 
(http://portal.zsiraf.hu nyomán) 

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

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

        8  
 
  



Magyar mint idegen nyelv 
középszint 

1713 írásbeli vizsga, II. összetevő 5 / 8 2018. május 7. 

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

 
3. feladat 
Olvassa el a szöveget, és írja be a hiányzó kötőszavakat a kipontozott helyre! Válasszon a 
megadott kötőszavak közül! (Figyelem! Két kötőszó felesleges!) Munkáját a 0-val jelölt 
példa segíti. 
 
hogy    de   amilyen  hanem   ahol   és   amíg  mint   mert   ha  vagyis 
 
Torta és Karamell 

Ritka, (0) hogy valaki már hatévesen tudja, mi lesz, (18) ……….  megnő. Lengyel 

József tudta. A lajosmizsei kisfiú állandóan segített édesanyjának a konyhában. Odáig 

merészkedett, hogy amikor egyedül maradt otthon, maga is megpróbált sütiket gyártani. A 

félresikerült „remekművek” nem a kukában végezték, (19) ………. valamelyik szekrény 

mélyén, hogy senki ne találja meg őket. Amikor az édesanya megtalálta a kővé száradt 

alkotásokat, jókat nevettek. 

A pályaválasztás nem lehetett kérdéses. A mesterség alapjait Kecskeméten tanulta.  (20) 
……….  a haverjai bulikba jártak, addig ő a krémeket, karamellformákat keverte. 

Később Zalakaroson kicsi cukrászdát nyitott, (21) ………. sütött, mosogatott, takarított. 

Munkájára felfigyelt Kínál János cukrászmester, (22) ………. elhívta győri cukrászdájába 

dolgozni. 

Hat évet töltött ott, (23) ……….. amikor megszületett az első fia, több időt akart tölteni 

a családjával. Ekkor József megvalósította álmát: saját üzletet nyitott Torta és Karamell néven. 

Már az ország minden pontjáról, sőt a határon túlról is érkeznek megrendelések, olyan híresek 

lettek különleges lakodalmi tortái. Sokat dolgozik, mégis több szabadideje van, (24) ………. 

amikor alkalmazott volt.  

Vasárnap és hétfőn zárva tart, (25) ……….. a család nem szorulhat háttérbe. Létrehozott 

egy Torta és Karamell című blogot is, itt legújabb tortacsodáit osztja meg rajongóival. 

Lengyel József örülne, ha valamelyik fia is a cukrászmesterséget választaná, sokat tudna 

neki segíteni, elmondaná neki a tortakészítés titkait.   
(Biczó Henriett: Torta és Karamell című riportja nyomán. Szabad Föld. 2016. 12. 2. 27.) 

 

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

 
18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. Max. Elért 
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Magyar mint idegen nyelv 
középszint 

1713 írásbeli vizsga, II. összetevő 6 / 8 2018. május 7. 

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

 
  



Magyar mint idegen nyelv 
középszint 

1713 írásbeli vizsga, II. összetevő 7 / 8 2018. május 7. 

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

 



Magyar mint idegen nyelv 
középszint 

1713 írásbeli vizsga, II. összetevő 8 / 8 2018. május 7. 

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

 
 
 
 
 
 

 pontszám 
maximális  elért 

II. Nyelvhelyesség 
1. feladat 9   
2. feladat 8   
3. feladat 8   

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 1713 
  III. Hallott szöveg értése 

EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA 

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

MAGYAR 
MINT IDEGEN NYELV 

KÖZÉPSZINTŰ 
ÍRÁSBELI VIZSGA 

2018. május 7. 8:00 

III. Hallott szöveg értése 

Időtartam: 30 perc 

Pótlapok száma 
Tisztázati  
Piszkozati  
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Magyar mint idegen nyelv 
középszint 

1713 írásbeli vizsga, III. összetevő 2 / 8 2018. május 7. 

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 

1713 írásbeli vizsga, III. összetevő 3 / 8 2018. május 7. 

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

 
1. feladat 
Divattervezés. Márciusi számunkban Takács Márk Ádámmal beszélgettünk. 
Az elhangzó szöveg alapján egészítse ki a mondatokban az üresen hagyott helyeket a 
megfelelő információkkal! Munkáját a 0-val jelölt példa segíti! 
 
(0) A divattervező szakma elsajátításában a legfontosabb a kitartás. 

(1) A divattervezésben fontos a jó rajzkészség, a pontos munkavégzés és a……………….. . 

(2) Takács Márk  ……………………. évesen határozta el, hogy tervező lesz. 

(3) A pályaválasztásban Márkot segítette, hogy sok könyvet olvasott ……………………. . 

(4) Takács Márk ……………...... és ……………….. ruhákat is tud tervezni.. 

(5) Márk ruháinak stílusát a…………………......................... vonalak jellemzik. 

(6) Sok minden hat egy ruhatervezőre, például .……………… , ………………. (Nevezzen   

      meg két dolgot!) 

(7) Márk elsősorban fiatal, városban élő ..............................................számára tervez. 

(8) Márk azt szeretné, hogy a ruháit sokan ………………………… . 

 

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

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. Max. Elért 

        8  

 
  



Magyar mint idegen nyelv 
középszint 

1713 írásbeli vizsga, III. összetevő 4 / 8 2018. május 7. 

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

 
2. feladat 
Hallgassa meg az időjárás-jelentést! A szöveg alapján írja be a táblázatba a megfelelő 
információt! Munkáját a 0-val jelölt példa segíti. 
 
 Csapadék (eső, hó) Hőmérséklet 

Szerda (0) hószállingózás (0) 0, +9 fok 

Csütörtök (9)  (10) 

Péntek (11) (12) 

Szombat (13) (14) 

Vasárnap (15) (16) 

 

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

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

        8  

 

  



Magyar mint idegen nyelv 
középszint 

1713 írásbeli vizsga, III. összetevő 5 / 8 2018. május 7. 

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

 
3. feladat 
A szabadtéri múzeumokról, a skanzenekről fog hallani egy szöveget. Hallgassa meg a 
szöveget! Válaszoljon röviden a kérdésekre! Munkáját a 0-val jelölt példa segíti! 
 
 (0) Mit figyelhetnek meg a városi gyerekek a faluban? 
 
 Megfigyelhetik a kerti munkákat, az állatokat………………………………………….. 
 
(17) Melyik országban született meg a skanzen elnevezés? 
 
………………………………………………………………………………………………… 
(18) Mikor mutatták be először Magyarországon a népi építészetet? 
 
…………………………………………………………………………………………………. 
(19) Mikor nyílt meg  Szentendrén a skanzen? 
 
………………………………………………………………………………………………… 
(20) Hol található a Szennai Skanzen? 
 
…………………………………………………………………………………………………. 
(21) Mi áll a Szennai Skanzen központjában? 
 
…………………………………………………………………………………………………. 
(22) Mit találhatunk a lakóházakon kívül az Ópusztaszeri Szabadtéri Gyűjteményben? (Két  
        dolgot nevezzen meg!) 
 
…………………………………………………………………………………………………. 
(23) Mi volt régen a Hollókői Falumúzeum? 
 
………………………………………………………………………………………………… 
(24) Hogyan lehet bejutni a bodrogközi Múzeumportára? 
 
…………………………………………………………………………………………………. 
(25) Miért látogatják a mai fiatalok a skanzeneket? 
 
 
………………………………………………………………………………………………….. 
 
 

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

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

         9  

  



Magyar mint idegen nyelv 
középszint 

1713 írásbeli vizsga, III. összetevő 6 / 8 2018. május 7. 

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

 
  



Magyar mint idegen nyelv 
középszint 

1713 írásbeli vizsga, III. összetevő 7 / 8 2018. május 7. 

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

 
 



Magyar mint idegen nyelv 
középszint 

1713 írásbeli vizsga, III. összetevő 8 / 8 2018. május 7. 

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

 
 
 
 
 

 pontszám 
maximális  elért 

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 

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 1713 
  IV. Íráskészség 

EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA 

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

MAGYAR 
MINT IDEGEN NYELV 

KÖZÉPSZINTŰ 
ÍRÁSBELI VIZSGA 

2018. május 7. 8:00 

IV. Íráskészség 

Időtartam: 60 perc 

Pótlapok száma 
Tisztázati  
Piszkozati  
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Magyar mint idegen nyelv 
középszint 

1713 írásbeli vizsga, IV. összetevő 2 / 8 2018. május 7. 

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 

1713 írásbeli vizsga, IV. összetevő 3 / 8 2018. május 7. 

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

 
1. feladat 
Volt osztálytársai megkérték Önt, hogy nyáron szervezze meg az ötéves osztálytalálkozót. 

Ön az interneten olvasott a következő lehetőségről: 
 A Csongor régebbi építésű kisebb luxushajó, mely a XX. század elejének 

hangulatát sugározza. A hajó főfedélzete nyitott, a hajótestben pedig rossz 

idő esetére egy kisebb, zárt utastermet rendeztünk be. 

A hajó kiválóan alkalmas kisebb kirándulások, rendezvények lebonyolítására. A rendez-

vényeken lehetőség van hideg- és melegételek,  italok felszolgálására.       
(http://www.balatonihajozas.hu nyomán) 

 
Írjon e-mailt a hajótársaságnak, és érdeklődjön, hogyan bérelheti ki a hajót! Figyeljen a 
megadott szempontokra! A szöveg terjedelme 80-100 szó legyen!  
 
Az e-mailben térjen ki a következő szempontokra: 

• Írja meg a kért időpontot és a résztvevők számát! 

• Kérdezze meg, melyik balatoni város kikötőjéből indul a hajó! 

• Érdeklődjön az árról és a fizetés módjáról! 

 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 



Magyar mint idegen nyelv 
középszint 

1713 írásbeli vizsga, IV. összetevő 4 / 8 2018. május 7. 

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

 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

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

Értékelési szempont Maximális pontszám Elért 
pontszám 

Tartalom és szöveghossz 6   

Nyelvhelyesség (szókincs, mondattan, 
alaktan, helyesírás) 5   

Összesen 11   

 
  



Magyar mint idegen nyelv 
középszint 

1713 írásbeli vizsga, IV. összetevő 5 / 8 2018. május 7. 

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

 
2. feladat  
 
Ön az iskolájában a diákönkormányzat vezetője. Írjon rövid beszámolót az iskolaújság 
számára a DÖK (diákönkormányzat) munkájáról és terveiről a tanév végén! A szöveg 
terjedelme 100–120 szó legyen!  

 
A cikkében térjen ki a következő szempontokra: 

• Írja le, milyen iskolai programokat szervezett a diákönkormányzat! 

• Értékelje, hogy a rendezvények mennyire voltak sikeresek! 

• Mutassa be, kik végezték a legtöbb munkát! 

• Fogalmazza meg, mik lesznek a diákönkormányzat legfontosabb feladatai a következő 

tanévben! 

  
___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 



Magyar mint idegen nyelv 
középszint 

1713 írásbeli vizsga, IV. összetevő 6 / 8 2018. május 7. 

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

 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

 



Magyar mint idegen nyelv 
középszint 

1713 írásbeli vizsga, IV. összetevő 7 / 8 2018. május 7. 

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 

1713 írásbeli vizsga, IV. összetevő 8 / 8 2018. május 7. 

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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