
 

Magyar mint idegen nyelv  középszint — írásbeli vizsga 1812 
  I. Olvasott szöveg értése 

EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA 

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

MAGYAR 
MINT IDEGEN NYELV 

KÖZÉPSZINTŰ 
ÍRÁSBELI VIZSGA 

2019. május 6. 8:00 

I. Olvasott szöveg értése 

Időtartam: 60 perc 

Pótlapok száma 
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Magyar mint idegen nyelv 
középszint 

1812 írásbeli vizsga, I. összetevő 2 / 12 2019. május 6. 

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. 

 

  



Magyar mint idegen nyelv 
középszint 

1812 írásbeli vizsga, I. összetevő 3 / 12 2019. május 6. 

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

 
1. feladat 
Olvassa el figyelmesen a szöveget, és válaszoljon röviden a kérdésekre! Munkáját a 0-val 
jelölt példa segíti. 
Anya esküvője 

– Dodó, te miért nem veszed feleségül anyát? – kérdeztem este. Dodó mindannyiunknak 

ágyazott. Kint hideg volt, és hirtelen megsajnáltam, hogy a sötétben megint nekiindul, hogy 

aztán kora reggel visszajöjjön.  

– Mert anyád azt mondja, hogy még nem jött el az ideje. 

– És mikor jön el az ideje? – fordultam anyához. 

– No, de Kata! Ilyet nem illik kérdezni – mondta nagymama, mintha mi sem történt volna. 

– Ugyan, tessék csak hagyni – intette le Dodó –, miért ne kérdezhetne? 

– Ezt majd máskor megbeszéljük – szállt be anya a játszmába. 

– Tudjátok mit? Beszéljük meg most – ajánlotta Dodó. Látszott, hogy nagyon viccesnek találja 

a helyzetet. – Szóval mikor jön el az ideje? 

– Ha majd te is biztos leszel abban, hogy négyünknek együtt kell leélni az életünket – szólt 

anya. 

– Én biztos vagyok benne. Látod, a gyerekek őszinték. No, most fel van adva a lecke. 

– És ha feleségül veszed anyát, akkor már nem fogsz hazamenni este?– kérdeztem. 

– Nem. 

– És itt alszol? 

– Itt… 

„Családi okból” elkértek az utolsó óráról, és az a mísz Mária néni meg se kérdezte, hogy mi az 

a családi ok, pedig annyira szerettem volna megmondani neki, hogy az én mamámnak már a 

második férje lesz, neki meg egy se volt. Persze az én mamám nem olyan ronda és rosszkedvű, 

mint ő. És mindenki szereti. És ha akarná, még több férje is lehetne. De én nem akarom, mert 

nekem a Dodó pont jó, és nem volt könnyű elintézni, hogy anya hozzámenjen. De már baromira 

untam, hogy vagy éppen jön, vagy éppen megy, és sohasem lehetett rendesen játszani vele, mert 

nekem mindig le kellett feküdnöm. Olyan ideiglenes volt az egész. Jött, vacsorázott, tévét nézett 

vagy olvasott, aztán késő este hallottam, hogy kattan a zár. 

Nagymama már egy hónapja készült az esküvőre. Pedig Dodó megmondta, hogy nem lesz 

sütés-főzés, idegeskedés, fáradtság, nem élőhalottakat akar látni az esküvőjén. Hidegtálakat 

rendeltek a Mézes Mackóból. Nagymama mégis dolgozik, takarít, és nem lehet neki szólni,  

 



Magyar mint idegen nyelv 
középszint 

1812 írásbeli vizsga, I. összetevő 4 / 12 2019. május 6. 

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

hogy hagyja abba, mert akkor ránk kiabál, hogy értünk dolgozik, nem magáért… Mert ő 

pontosan tudja, mikor mi illik, őt nem akárhonnan szalajtották, ő a sírban is úrinő lesz. Ezért 

aztán leszedte a függönyöket, kitisztította a szőnyegeket, lemosta az ablakokat… Aztán az 

utolsó nap kivasalta a damasztabroszt, és a tizenkét vendég kedvéért kristálypoharakat kért 

kölcsön a szomszédból. 

Anya nagyon szép. Vajszínű ruha van rajta, a cipője ugyanolyan színű, éppen passzol hozzá. 
(Lugosi Viktória: Ajvé című regénye nyomán.  Noran Könyvkiadó. Budapest. 2001. 91–94.) 

 
(0) Ki Dodó? 

A kislány édesanyjának a barátja. 

(1) Miért nem vette eddig feleségül Dodó az anyát? 
 
……………………………………………………………………………………………… 
 
(2) Mi a nagymama véleménye a kislány kérdéséről? 
 
……………………………………………………………………………………………… 
 
(3) Mit javasol Dodó? 
 
……………………………………………………………………………………………… 
 
(4) Hány férje volt az anyának? 
 
……………………………………………………………………………………………… 
 
(5) Miért kérték el a kislányt az iskolából? 
 
……………………………………………………………………………………………… 

 
  



Magyar mint idegen nyelv 
középszint 

1812 írásbeli vizsga, I. összetevő 5 / 12 2019. május 6. 

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

 
(6) Mit kérdezett a tanárnő az iskolában? 
 
 ……………………………………………………………………………………………. 
 
(7) Miért szerette volna a kislány, ha Dodó és az édesanya összeházasodnak?  
 
………………………………………………………………………………………………. 
 
(8) Hogyan készül a nagymama az esküvőre?(Legalább két dolgot említsen!) 
 
………………………………………………………………………………………………. 
 
(9) Hogyan öltözik fel az édesanya az esküvőre? 
 
…………………………………………………………………………………………… 

 
 
 
 
 
 
 

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

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

         9  

 
  



Magyar mint idegen nyelv 
középszint 

1812 írásbeli vizsga, I. összetevő 6 / 12 2019. május 6. 

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

 

2. feladat 
Olvassa el a Fenyő Miklóssal készült interjút! Párosítsa a válaszokat és a kérdéseket! A 
kérdések betűjelét írja a a táblázat megfelelő helyére! Munkáját a 0-val jelölt példa segíti. 

 

Fenyő nélkül nincs karácsony 

 

(0) Több mint húsz éve minden decemberben koncerttel búcsúztatja az óévet a hazai rock 

and roll koronázatlan királya, Fenyő Miklós.  

(10) A zenész tavasszal ünnepelte hetvenedik születésnapját, ráadásul éppen ötven éve 

kezdte zenei karrierjét. Innen kapta az idei évzáró koncert a címét: Ötven év varázslat. 

(11) Fenyő együttest alapított Hungária néven, amelyért első perctől rajongott a közönség. 

A következő évben megnyerték a Ki mit tud?-ot a Csavard fel a szőnyeget című dallal. 

(12) Legutóbb 1995 szeptemberében álltak együtt színpadon a Népstadionban, amikor 

majdnem százezer ember énekelt velük együtt. 

(13) Huszonkét év után, 2017. december 27-én a Papp László Budapest Sportarénában újra 

együtt lép színpadra Dolly, Fenyő és Szikora. 

(14) Kilencévesen járt Amerikában. Akkor hallott először rock and rollt. Addig az európai 

klasszikus zenét ismerte. Ott minden, a rock and roll is arról szólt, hogy legyél szabad! 

(15) A hangulatától függ. Mindig az a legkedvesebb dal, amelyik az adott pillanatban 

tükrözi a lelkivilágát. 

(16) Vicces, hogy ezt a dalt tizennyolc évesen írta, és az akkori zenekara nem akarta 

játszani, angolul énekeltek, nem akartak magyarul megszólalni. Úgyhogy a dalt később, a 

Hungáriával vitték a Ki mit tud?-ra, és így lett máig népszerű. 

(17) Életét a zenén keresztül mutatja meg a hallgatóságnak. Minden benne van a dalokban, 

ami fontos számára. Amiről nem énekel, arról az életben sem szeretne beszélni, az nem tartozik 

a közönségre. 

(18) Az édesapja futballbíró volt, és ezért szerette meg ő is a focit. Azt gondolja, ért is hozzá. 

Hiszen a focihoz Magyarországon mindenki ért… De az életében mégis a rock and roll kapott 

főszerepet, nem a futballmeccsek közvetítése. 

(19) A rock and roll több mint hatvan éve nem megy ki a divatból. Legfeljebb egy kicsit 

másképp játsszák, mint régen. 

(20) A jó zene kortalan, és túlél mindent. Legyen szó bármilyen stílusról. 
 (Szijjártó Gabriella: Fenyő nélkül nincs karácsony című cikke nyomán. Szabad Föld. 2017. 12. 15. 38.) 



Magyar mint idegen nyelv 
középszint 

1812 írásbeli vizsga, I. összetevő 7 / 12 2019. május 6. 

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

 

(A) Mi lehet a rock and roll népszerűségének titka?   

(B) Melyik Fenyő kedvenc dala?   

(C) Miért akart sportriporter lenni kicsi korában?  

(D) Mi történt 50 évvel ezelőtt?   

(E) Hogyan ismerte meg Fenyő a rock and rollt?   

(F) Mióta van divatban a rock and roll, és változott-e azóta? 

(G) Hogyan fejezi be az évet Fenyő Miklós? 

(H) Miért az ünneplések éve 2017?  

(I) Mikor zenélt együtt utoljára a Hungária?  

(K) Miért tudunk keveset a zenész magánéletéről?   

(L) Mikor zenélnek újra együtt? 

(M) A legtöbb embernek ötven év után is az első sikerdal, a Csavard fel a szőnyeget jut az 
eszébe a Fenyő névről. Mit gondol erről a művész?   

 
 

0 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 

G            

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

10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. Max. Elért 
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Magyar mint idegen nyelv 
középszint 

1812 írásbeli vizsga, I. összetevő 8 / 12 2019. május 6. 

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

 
3. 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. 

Hogyan lehet belőlem is vállalkozó? 

 Ahány vállalkozás, annyiféle útvonal, annyiféle történet. Mindenki másképp kezdi, és 

valószínűleg nem létezik biztos recept arra, hogyan is legyünk üzletemberek. Van azonban 

néhány fontos pont, ahonnan elindulhatunk. 

 Minden vállalkozás kiindulópontja egy ötlet. Valami olyan, ami addig nem létezett, egy 

termék, egy szolgáltatás, amire az embereknek szükségük van. Fontos, hogy az ötlet legyen 

konkrét és megvalósítható. Sokan gondolják, hogy az ötleteket jobb megtartani magunknak, 

hiszen különben ellophatják. Ez azonban tévedés. Jó, ha megosztjuk az ötletünket másokkal, és 

visszajelzéseket gyűjtünk.  Így megtudhatjuk, másokat is érdekel az ötletünk, vagy csak 

bennünket. Kiderülhet, hogy az ötletünk csak számunkra érdekes… Fontos, hogy előre 

felmérjük a piacot, vagyis azt, kik lennének a vásárlóink. 

 „Ha gyorsan akarsz haladni, menj egyedül. Ha messzire akarsz jutni, menjünk együtt.” 

Ez az afrikai közmondás a csapatmunka lényegét fogalmazza meg.   Együtt sokkal messzebb-

re juthatunk. Ez a vállalkozások elindítására is igaz. 

 A sok ötletből választanunk kell, ha valóban el akarjuk indítani a vállalkozásunkat. 

Amíg csak gondolkodunk, addig nem kezdünk bele az üzletbe. 

 Gyakran előfordul, hogy kreatív emberek fantasztikus ötletekkel állnak elő, amelyek 

azonban nem valósulnak meg. Igen, a megvalósítás nagyon nehéz munka. Ha sikeres 

vállalkozók akarunk lenni, nem szabad hagynunk, hogy a mi ötletünk is ilyen sorsra jusson. 

Szükségünk lesz egy igazi üzleti tervre, pénzügyi számításokra. Ehhez rengeteg hasznos 

információt lehet találni az interneten vagy szakkönyvekben, tanácsot lehet kérni sikeres 

vállalkozóktól. 

 Minden vállalkozás életében lehet krízis, holtpont. Ez természetes. Ekkor fel kell 

mérnünk, érdemes-e tovább csinálni a bizniszt. Ennek alapján hozzunk döntést. Sok vállalkozó 

azért sikeres, mert nem hagyta abba, és át tudott lépni a holtponton. Ugyanakkor van, amikor 

az a helyes döntés, hogy feladjuk, bedobjuk a törülközőt. Az igazán nehéz feladat, hogy el 

tudjuk dönteni, melyik megoldást kell az adott helyzetben választanunk. 
(Hogyan lehet belőlem is vállalkozó? Szerk.: Takács Viktória. ÚNK TÁMOP-3.3. 12–13.old.) 

  



Magyar mint idegen nyelv 
középszint 

1812 írásbeli vizsga, I. összetevő 9 / 12 2019. május 6. 

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

 

  Igaz Hamis 

 (0) Ez a cikk pontosan megmondja, hogyan lehetsz vállalkozó.  X 

(21) A vállalkozás megindításához fel kell ismerni, mi kell az 

embereknek. 

  

(22) Nem szabad elmondani az ötleted másoknak, mert ők fogják 

megvalósítani. 

  

(23) Akkor kezdj vevőket keresni, ha már elindítottad az üzletet!   

(24) A vállalkozás sikerét a jó csapatmunka biztosítja.   

(25)  Az ötletek gyűjtése tulajdonképpen azt jelenti, hogy már felépítettük 

a vállalkozásunkat. 

  

(26) Minden kreatív ember egyben sikeres vállalkozó is.   

(27) A vállalkozás létrehozásának alapja, hogy előre átgondoljuk üzleti 

lépéseinket.  

  

(28) A kezdő vállalkozóknak sok lehetőségük van a tájékozódásra a 

tervek kialakításakor. 

  

(29) Ha úgy látjuk, hogy válságba került a vállalkozásunk, azonnal 

hagyjuk abba! 

  

(30) Ne törődjünk a problémákkal, mindenképpen tartsunk ki 

vállalkozásunk mellett! 

  

 
 
 
 
 
 

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

21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. Max Elért 
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Magyar mint idegen nyelv 
középszint 

1812 írásbeli vizsga, I. összetevő 10 / 12 2019. május 6. 

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

  



Magyar mint idegen nyelv 
középszint 

1812 írásbeli vizsga, I. összetevő 11 / 12 2019. május 6. 

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

 
 
 



Magyar mint idegen nyelv 
középszint 

1812 írásbeli vizsga, I. összetevő 12 / 12 2019. május 6. 

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

 

 

 pontszám 
maximális  elért 

I. Olvasott szöveg értése 
1. feladat 9   
2. feladat 11   
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! 



 

Magyar mint idegen nyelv  középszint — írásbeli vizsga 1812 
  II. Nyelvhelyesség 

EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA 

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

MAGYAR 
MINT IDEGEN NYELV 

KÖZÉPSZINTŰ 
ÍRÁSBELI VIZSGA 

2019. május 6. 8:00 

II. Nyelvhelyesség 

Időtartam: 30 perc 

Pótlapok száma 
Tisztázati  
Piszkozati  
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Magyar mint idegen nyelv 
középszint 

1812 írásbeli vizsga, II. összetevő 2 / 8 2019. május 6. 

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. 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 

1812 írásbeli vizsga, II. összetevő 3 / 8 2019. május 6. 

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

 
1. feladat 
Egészítse ki a szöveget a megadott igék többes szám első személyű, felszólító módú 
alakjaival! Figyeljen az általános és a határozott ragozásra, valamint az igekötőkre! 
Munkáját a 0-val jelölt példa segíti. 
 
Petőfi kedvence, a székelykáposzta 

Az étel keletkezéséhez több történet kapcsolódik. Az egyik szerint Petőfi Sándor, a híres költő 

és barátja, Székely József későn érkeztek kedvenc éttermükbe. Nagyon éhesek voltak, de már 

nem volt elég étel, csak maradékok. Székely megkérte a szakácsot, hogy keverje össze a 

savanyúkáposzta-főzeléket és a pörköltet. A költőnek annyira ízlett az étel, hogy később is 

többször rendelt belőle, ő székelygulyásnak nevezte. Biztosan szerepe volt abban, hogy ez az 

étel megjelent más éttermekben is, majd 1891-ben Zilahy Ágnes szakácskönyvében már 

szerepelt a székelykáposzta receptje.  

Az eredeti recept:  

Egy nagyobb lábasban (0) melegítsünk fel (felmelegít) egy kanál zsírt, (1) ……………….. 

(vág) bele egy nagy hagymát, és (2) …………………… (ad) hozzá egy evőkanál pirospaprikát. 

(3) ……………………. (összekever)  másfél kiló kockára vágott sertéshússal. (4) 

…………………… (megsóz), (5) ……………………. (önt) hozzá kevés vizet.   

(6) ………………….. (lefed) az ételt, (7) …………………. (főz) fél óráig.  

Ezután (8) ……………………. (tesz) bele egy kiló savanyú káposztát. Fél óra múlva kész, 

tejföllel (9) …………………… (tálal). 

(Petőfi kedvence: a székelykáposzta. Mindmegette.hu. 2017/46. 14.) 
 
 
 
 

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 

1812 írásbeli vizsga, II. összetevő 4 / 8 2019. május 6. 

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

 
2. feladat 
Válassza ki a táblázatból a szövegbe illő helyes szóalakok betűjelét, és írja a kipontozott 
helyekre! Munkáját a 0-val jelölt példa segíti. 
Élet a virtuális (0) A 
 Elolvasni egy könyvet az utazásról, vagy mások utazási (10) …….. nézegetni a közelébe 

sem ér annak, mint valóban utazni. Az embereknek két nagy (11) ……..  van: az egyik a maga 

életét éli, keresi az új élményeket, a másik a tévében, a közösségi oldalakon vagy könyvek 

lapjain figyeli mások életét. 

 Egy amerikai egyetem kutatói a közelmúltban igazolták: minél több időt tölt valaki a 

Facebookon, annál valószínűbb, hogy elégedetlen lesz a saját (12) …….. . Minél többet 

használja valaki a közösségi oldalakat, annál stresszesebb lesz. Ugyanis azt látja, mások 

mennyivel izgalmasabb életet élnek, mint ő. 

 A legnehezebb (13) …….. a tinédzserek vannak, mert a közösségi média már az életük 

része. Egy felmérés szerint a tizenévesek huszonnégy (14) …… állandóan online módban van. 

A mai gyerekek átlagosan tízéves korukban kapják meg az első mobiltelefonjukat. Pedig egy 

tíz-tizenkét éves gyermek számára sokkal egészségesebb lenne futkározni, a (15) …… 

valóságos játékokat játszani, nem pedig egész nap a képernyőt nézni. 

 Egy amerikai kutatásban két generáció párválasztási szokásait akarták vizsgálni. A 

szülőket és a gyerekeket külön-külön szobában helyezték el. A szülők azonnal beszélgetni 

kezdtek (16) ……, a gyerekek azonban csöndben ültek, és a mobiltelefonjaikat bámulták, 

egyáltalán nem szóltak egymáshoz. 

 Az online társkeresők többsége túl sok időt tölt az online részen, és kevés időt fordít a 

társ megtalálására. A legjobbat akarják kiválasztani. De hány emberrel kell találkozni 

(17) …….., hogy megtaláljuk a legjobbat? Mindenkivel a világon. Így aztán nehéz dönteni, 

mindig újabb lehetőségek merülnek fel. Ezért él egyre több ember a virtuális világban, és inkább 

onnan figyeli az életet. 
(Oravecz Éva Csilla: Élet a partvonalról című cikke nyomán. Nők Lapja. 2018. 01. 10. 54–55.) 

  



Magyar mint idegen nyelv 
középszint 

1812 írásbeli vizsga, II. összetevő 5 / 8 2019. május 6. 

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

 
 

 A B C D 

(0) térben térről tér mellett téren 

(10) fotóit fotóiról fotóin fotók 

(11) csoporton csoporttal csoportja csoportos 

(12) élettel életével  élet életekkel 

(13) helyzettel helyzethez helyzetet helyzetben 

(14) százaléknál százaléktól százalékban százaléka 

(15) barátaival együtt barátom barátok együtt barátnak 

(16) egymáshoz egymás mögött egymással egymástól 

(17) azzal ahhoz annak abban 

 
 
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 

1812 írásbeli vizsga, II. összetevő 6 / 8 2019. május 6. 

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

 
3. feladat 

 
Válassza ki a felsorolt kötőszavak közül a megfelelőket, és írja be őket a kipontozott 
helyekre! (Egy kötőszót csak egyszer lehet felhasználni. Négy kötőszó felesleges!) 
Munkáját a 0-val jelölt példa segíti. 
nemcsak … hanem is, amelyet, mint, hogy, tehát, ha, ami, amelyek, akik, mert, de, aki, és 

Felnőtt gyerekek 

Egyre nehezebb felnőtté válni. Ezt (0) nemcsak a pszichológusok mondogatják, hanem a 

szociológusok is, Statisztikai adatokkal mutatják be, (18) ………… a fiatalok nem tudnak 

elszakadni a szülői háztól. 

Az elmúlt években egyre nőtt azoknak a fiataloknak a száma, (19) ………… a szülői ház 

kényelmét választották az önálló élet szabadságával szemben. Mit fognak csinálni az alfa 

generáció tagjai akkor, (20) ………… húszévesek lesznek? Ez a generáció 2005 után született, 

ebből következően (21) …………  ezek a fiatalok most még csak tizenévesek. 

Az online tér, (22) ………… ők szinte életük minden egyes pillanatában használnak, a 

kutatások tanúsága szerint növeli szorongásukat. Ezért ösztönösen ragaszkodnak a védelmet 

adó helyhez, az otthonhoz (23) ………… a szülőkhöz. 

Az online tér azért veszélyes, (24) ………… állandóan látják egymás tevékenységét, a tökéletes 

fotókat, ezekkel hasonlítják össze a saját helyzetüket. Az interneten történő dolgokról nem 

szabad lemaradni, egy pillanatra sem képesek eltávolodni az okostelefonjuktól. 

Az internetes barátok, ismerősök ugyanis megharagszanak arra, (25) ………… nem reagál az 

eseményekre.  
(Rist Lilla: Felnőtt gyerekek című cikke nyomán. Nők Lapja 2018. 01. 17. 50–52.) 

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

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

        8  

 
  



Magyar mint idegen nyelv 
középszint 

1812 írásbeli vizsga, II. összetevő 7 / 8 2019. május 6. 

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

 
 



Magyar mint idegen nyelv 
középszint 

1812 írásbeli vizsga, II. összetevő 8 / 8 2019. május 6. 

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 1812 
  III. Hallott szöveg értése 

EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA 

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

MAGYAR 
MINT IDEGEN NYELV 

KÖZÉPSZINTŰ 
ÍRÁSBELI VIZSGA 

2019. május 6. 8:00 

III. Hallott szöveg értése 

Időtartam: 30 perc 

Pótlapok száma 
Tisztázati  
Piszkozati  
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Magyar mint idegen nyelv 
középszint 

1812 írásbeli vizsga, III. összetevő 2 / 8 2019. május 6. 

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

  



Magyar mint idegen nyelv 
középszint 

1812 írásbeli vizsga, III. összetevő 3 / 8 2019. május 6. 

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

 

Fontos tudnivalók 
 

Figyeljen a következőkre! 
1) A most következő feladatok megoldásához semmilyen segédeszközt nem 

használhat. 

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

amely segíti Önt a feladat megoldásában. 

3) Tollal dolgozzon! 

4) Ha javítani akar, egy vonallal húzza át a hibás megoldást, és írja fölé vagy mellé  

a helyeset! Csak egyértelmű javítást fogadunk el. 

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

jelölt be, megoldása értékelhetetlen.) 

 
 

A feladatokat a füzetben találja meg. 
Minden szöveget kétszer fog hallani. 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 

1812 írásbeli vizsga, III. összetevő 4 / 8 2019. május 6. 

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

  
1. feladat 
Az őszi hajápolásról fog egy szöveget hallani. Az elhangzó szöveg alapján egészítse ki a 
hiányos mondatokat úgy, hogy bekarikázza a helyes megoldás betűjelét! Munkáját a 0-
val jelölt példa segíti. 
 
(0)Hajhullást okozhat 
a) stressz. 
b) a túl sok tanulás. 
c) az őszi napsütés. 
 
1. Ha egy kicsit hullik ősszel a hajad, 
a) azonnal menj orvoshoz! 
b) ne aggódj, ez természetes! 
c) akkor a fejbőrt edzeni kell a hidegre. 
 
2. Hajmosás után 
a) szárítsd a hajad a kellemes őszi napsütésben! 
b) ne használj hajszárítót! 
c) hajszárítóval rögtön szárítsd meg a hajadat! 
 
3. Jót tesz a hajunknak, 
a) ha vitamindús ételeket és italokat fogyasztunk. 
b) ha nem viselünk sapkát. 
c) ha reggel mosunk hajat. 
 
4. Serkenti a hajnövekedést 
a) a D-vitamin. 
b) ha nem szárítjuk meg egészen a hajunkat. 
c) ha kora reggel napozunk. 
 
5. Úgy ápoljuk a hajunkat, hogy  
a) hajmosáskor erősen masszírozzuk a fejbőrt. 
b) sok sampont használunk. 
c) figyelünk arra, hogy mitől marad egészséges.  
 
6. Hajápoláshoz használjunk 
a) nekünk megfelelő balzsamot!  
b) sampont helyettesítő szert! 
c) bármilyen hajápolási terméket! 
 
7. A hajápoláshoz hozzátartozik, hogy  
a) hetente levágatunk a hajunk végéből. 
b) a hajvégeket ősszel levágatjuk. 
c) hagyjuk nőni a hajunkat, nem vágatjuk le soha. 
 



Magyar mint idegen nyelv 
középszint 

1812 írásbeli vizsga, III. összetevő 5 / 8 2019. május 6. 

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

 
8.  Betegségre utal, 
a) ha 20-30 hajszálat veszítünk el naponta. 
b) ha 10-120 hajszálat veszítünk el naponta. 
c) ha 300-350 hajszálat veszítünk el naponta. 
 
9. A kóros, beteges hajhullás esetében 
a) próbáljuk meg meggyógyítani magunkat! 
b) kísérletezzünk házi szerekkel, praktikákkal! 
c) menjünk el az orvoshoz! 
 

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 

1812 írásbeli vizsga, III. összetevő 6 / 8 2019. május 6. 

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

 
2. feladat 
 
Riportot fog hallani a holland professzorral, Saskiával, aki egy magyar faluba költözött. 
Az elhangzó szöveg alapján döntse el, hogy a Saskiára vonatkozó állítások igazak vagy 
hamisak! Munkáját a 0-val jelölt példa segíti. 
 

 

Item Állítások Igaz Hamis 

(0) A matematika professzora.  X 

10. Amszterdamban olvasott először a 
faluról és a lovaglóiskoláról.   

11. A nógrádi vidéket először 
repülőgépről csodálta meg.   

12. A településen a kastélyt vásárolta 
meg.   

13. A patakon túl vásárolt egy romos 
házat.   

14. Egy budapesti egyetemen 
kutatóként dolgozik.   

15. Hollandiában ment férjhez.   

16. Örül, hogy roma származású 
férjének a családja befogadta őt.   

17. Otthon érzi magát Legénden.   

 

 

 

 

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 

1812 írásbeli vizsga, III. összetevő 7 / 8 2019. május 6. 

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

 
3. feladat 
A semmittevésről fog hallani egy szöveget. Az elhangzó szöveg alapján válaszoljon egy-
két szóval a kérdésekre! Munkáját a 0-val jelölt példa segíti. 
 
 
(0) Miért hálás a szüleinek az írónő?.............hagyták unatkozni........................................... 

18. Mire volt ideje az írónőnek gyerekkorában? ...................................................................... 

19. Fred Gratzon szerint mit köszönhetünk a semmittevőknek?.............................................. 

20. Ki találhatta ki a vitorlát?................................................................................................... 

21. Mit nem szeretett csinálni az eke feltalálója?................................................................... 

22. Milyen erőt használt fel a feltaláló a gabona őrlésére?...................................................... 

 

 

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

18. 19. 20. 21. 22. Max. Elért 

     5  

 

 



Magyar mint idegen nyelv 
középszint 

1812 írásbeli vizsga, III. összetevő 8 / 8 2019. május 6. 

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

 

 

 pontszám 
maximális  elért 

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

 3. feladat 5  
FELADATPONT ÖSSZESEN 22  

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 1812 
  IV. Íráskészség 

EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA 

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

MAGYAR 
MINT IDEGEN NYELV 

KÖZÉPSZINTŰ 
ÍRÁSBELI VIZSGA 

2019. május 6. 8:00 

IV. Íráskészség 

Időtartam: 60 perc 

Pótlapok száma 
Tisztázati  
Piszkozati  
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Magyar mint idegen nyelv 
középszint 

1812 írásbeli vizsga, IV. összetevő 2 / 8 2019. május 6. 

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 

1812 írásbeli vizsga, IV. összetevő 3 / 8 2019. május 6. 

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

  
1. feladat 
Érettségi után szeretne szakmát tanulni. A cukrászat kiskora óta érdekli, ezért keltette 
fel a figyelmét a következő hirdetés. 
 

 
Édes Harmónia 

 
cukrászatunk képzési tanfolyamot indít. 

 
Jelentkezz bátran, ha érdekel ez a szakma!  

 
Egy év alatt megtanulhatod a szakmai alapokat, de arra is van lehetőség, 

hogy folytasd nálunk a tanulást. 
 

     Jelentkezés levélben. Cím: edes@harmonia.hu 
 

 

Mutatkozzon be, majd érdeklődjön a következőkről: 
• a cukrászati üzem helyéről, 
• a képzés időbeli beosztásáról, 
• a tandíj összegéről. 

A szöveg terjedelme 80–100 szó legyen! 
 

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

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

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

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

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

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



Magyar mint idegen nyelv 
középszint 

1812 írásbeli vizsga, IV. összetevő 4 / 8 2019. május 6. 

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 

1812 írásbeli vizsga, IV. összetevő 5 / 8 2019. május 6. 

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

 
2. feladat  
 
Szeretné barátját meghívni az idén nyáron magyarországi otthonába. Írjon meghívó 
levelet, amelyben előadja elképzelését közös nyaralásukról! 
A szöveg terjedelme 100–120 szó legyen! 
 
Levelében térjen ki a következőkre! 

• Érdeklődjön barátja utazásának lehetőségeiről! 
• Mutassa be vakációjuk helyszínét! 
• Írjon az ellátásukról! 
• Vázolja fel a tervezett programokat! 

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

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

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

 



Magyar mint idegen nyelv 
középszint 

1812 írásbeli vizsga, IV. összetevő 6 / 8 2019. május 6. 

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

 

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

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

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