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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. 

 

1. feladat 

A szöveg alapján a táblázatban található állításokról döntse el, hogy igazak vagy 
hamisak! Tegyen X jelet a megfelelő oszlopba! Munkáját a 0-val jelölt példa segíti. 

 
Hány fokban jó aludni? 
Újabb kutatás szerint jelentősen javul az alvás minősége, ha estére hűvösebb van a 

hálószobában. Ennek okát pedig a biológiai ritmusunk és testünk belső hőmérséklet-
szabályozásában kell keresni. 

Az alvás létfontosságú testünk működéséhez, hiszen ilyenkor regenerálódik a szervezetünk. 
Ha sokat éjszakázunk, vagy gyakran felébredünk, annak rengeteg negatív hatása lehet ránk. 
Talán nem is gondolnánk, de a rossz alvás oka sokszor az, hogy nem megfelelő a hálószoba 
hőmérséklete. Ezt bizonyítja az a svéd kutatás is, ahol azt vizsgálták, változik-e az alvás 
minősége attól, hogy 16 vagy 24 fokos szobában alszunk. Az eredmények azt mutatták, hogy 
amikor hűvösebb volt a hálóban, hosszabban és mélyebben aludtak az emberek. 

Az alvást semmi sem pótolja, szinte minden szervünkre, sőt lelki állapotunkra is hatással 
van. Alvásszakértők véleménye szerint a nyugodt éjszakákhoz az ideális hőmérséklet 16-20 fok 
között van. Nappal, amikor ébren vagyunk, magasabb a testünk hőmérséklete, alvás közben 
viszont lecsökken. Szervezetünk ugyanis elkezdi hűteni magát, hogy megkönnyítse a 
regenerálás folyamatát. Ha viszont a környezetünk meleg marad, az zavarja ezt a folyamatot. 
Ilyenkor később tudunk elaludni, vagy gyakoribbá válnak a rövidebb  éjszakai ébredések, és 
másnap fáradtan ébredünk.  

Ha eddig jó meleg szobában, vékony pizsamában aludtunk szívesen, akkor érdemes 
hozzászokni a hűvösebb környezethez. A lényeg az, hogy a nappali hőfokhoz képest hidegebb 
legyen a hálószobában. Szakértők tanácsa, hogy ha fázunk, elsősorban a lábunkat és fejünket 
melegítsük, ez egészségesebb, mintha túl vastag paplannal takaróznánk. 

Forrás: Frey-Kovács Brigitta nyomán. https://www.hazipatika.com/ (2020. 01. 06.) 
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 Állítások Igaz Hamis 

(0) A kutatók azt vizsgálták, hogy milyen hőmérsékletben 
alszunk a legjobban. X  

1. Egy svéd kutatás vizsgálata szerint nem fontos annak a 
helyiségnek a hőmérséklete, amelyikben alszunk.   

2. Alvás közben pihenjük ki magunkat.   
3. Minél melegebb van a hálószobánkban, annál jobban alszunk.    
4. 26 fok az ideális szobahőmérséklet az alváshoz.   
5. Ha a szobában 18 fok van, akkor kellemesen alszunk.   
6. Amikor alszunk, a testünk hőmérséklete alacsonyabb lesz.   
7. Túl meleg helyen gyakran felébredünk.    
8. Hosszabb, mélyebb alvás után nappal frissek leszünk.     

9. Fontos, hogy az alvás helye legyen hűvösebb, mint az a hely, 
ahol nappal vagyunk.     

10. A jó alváshoz nagyon meleg takaró kell.    
 

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 

Humoros, rövid történeteket olvashat. Keresse meg a címüket, és a megadott címek 
betűjelét írja a feladat után található táblázatba! Munkáját a 0-val jelölt példa segíti. 

 
0. Yehudi Menuhin hegedűművész naponta nyolc órán át gyakorolt, s ezt sohasem mulasztotta 
el. 

Megkérdezték tőle, hogy miért gyakorol ennyit, hiszen a napi nyolc óra után sokszor még 
rendkívül hosszú és fárasztó koncerteket ad. 
– Én mindig is nagyon precíz ember voltam – válaszolta a művész –, ledolgozom a napi nyolc 
órámat, a többi már csak szórakozás. 

11. J. S. Bach rajongott az orgonákért. Amikor eljátszotta legújabb műveit a hangszeren, 
hallgatósága mindig álmélkodva figyelte a mester virtuóz technikáját. Egyszer megkérdezték 
Bachtól, hogyan tud ilyen csodálatosan játszani ezen a rendkívül bonyolult hangszeren.  
– Miért lenne bonyolult ez a hangszer? – kérdezte Bach. – Itt csak azt kell tudni, hogy az ember 
mikor melyik billentyűt nyomja le, különben szól ez magától. 

12. Victor Hugónak, a nagy francia írónak egyszer sürgős munkája volt. Mivel nem bízott 
abban, hogy időre befejezi a regényét, félig levágta a szakállát és a haját, az ollót pedig kidobta 
az ablakon. Tudta, hogy addig nem mehet el otthonról, amíg ki nem nő a szakálla és a haja. Így 
elkészült a munkával.  
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13. Egy újságíró megkérdezte Mark Twaint, a híres írót, hogy igaz-e, hogy már hosszabb 
ideje ír egy komoly színdarabot. 
Twain így válaszolt: 
– Igen, most egy négy felvonásos darabon dolgozom, amelyben három szünet lesz. A 
szünetekkel már kész is vagyok! 

14. A XIX. század végén a lengyel komponista és zongoraművész, Moritz Moszkowski Bécs 
utcáin sétálgatott. Nem volt egyedül, Glazunov, a zongoraművész lépkedett mellette. 
Ahogy a nagy bécsi muzsikus, Schubert hajdani otthonához értek, elolvasták a ház falán levő 
márvány emléktábla szövegét. 
– Mit gondolsz, barátom – gondolkodott el Glazunov –, ha meghalok, az én házamra is 
tesznek majd egy táblát? 
– Egészen biztos! – válaszolta Moszkowski. 
– És vajon mit írnak majd rá? –  kérdezte Glazunov. 
– Azt írják rá: Ez a lakás eladó! 

15. Dante írta a híres művet, az Isteni színjátékot. Dante emlékezőtehetsége rendkívüli volt.   
Erről egy rövid történet is beszámol: 
Egyik ismerőse megállította Dantét, s megkérdezte tőle: 
– Mondja, mester, ön szerint mi a legjobb étel? 
– A tojás – felelte a költő. 
Eltelt egy év, s Dante újra találkozott ismerősével. Az illető megállt, s csak ennyit kérdezett: 
– Mivel? 
– Sóval – felelte a költő, majd folytatta útját. 

16. Wagnert sokan kritizálták, támadták életében.  Egyszer éppen vendégek voltak nála, 
amikor a postás egy levelet hozott. A zeneszerző felnyitotta, s a papírlapon mindössze 
egyetlen szó állt: „Hülye”. 
Wagner elnevette magát.  
– Már sok olyan levelet kaptam, amelyet az írója elfelejtett aláírni, de ez az első, amelyben 
csak az aláírás szerepel. 

17. G. B. Shaw sokat utazott hazájában. Egyszer egy falu határában megismerkedett egy 
juhásszal. Megkérdezte, hogy hívják. 
– Shakespeare vagyok – felelte az öreg. 
Shaw csodálkozva mondta: 
– Na, akkor maga igazán büszke lehet, hogy ilyen híres nevet visel… 
Az öreg juhász elégedetten bólogatott: 
– Hát persze hogy híres a nevem, hiszen már negyven éve őrzök birkát ezen a környéken. 

Forrás: Művész-világ.hu https://baloghpet.com/2011/06/30/humoros-rvid-trtnetek/ 
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Címek 
A) Micsoda memória! 

B) Egyszerű rajta játszani 

C) Nyolc óra munka, nyolc óra pihenés… 

D) Amikor nem mehetünk ki a lakásból 

E) Két művész beszélget 

F) Furcsa levél  

G) Találkozás egy ismert nevű emberrel 

H) Készül a darabom 

 

0 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 

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

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

       7  

 
3. feladat 

A szöveg alapján válassza ki és húzza alá a helyes állításokat! A megadott négy-négy 
állítás közül mindig csak egy állítás felel meg a szövegnek. Munkáját a 0-val jelölt példa 
segíti. 

Milyen az otthon, ahol boldogok lehetünk? 

Az otthonunk ott van, ahol jól érezzük magunkat. De hogyan érhetjük el ezt? 
Mindig is igyekeztem az otthonomat úgy berendezni, hogy abban megtaláljam a helyemet, úgy 
érezzem, olyan, mint amilyen én vagyok. Számomra fontos, hogy vidám, színes és kicsit 
nyüzsgő legyen az otthonom, talán azért, mert saját magamat is éppen ilyennek látom. Nem 
biztos viszont, hogy mindenki képes megtalálni a helyét a saját otthonában. De tehetünk valamit 
azért, hogy jól érezzük magunkat ott, ahol életünk nagy részét töltjük. 

Néhány trükkel igazán otthon érezhetjük magunkat. 
A mi nappalinkban például a festményeim díszítik a falat, amelyek azért fontosak nekem, mert 
én festettem őket. A színeiktől és a hangulatuktól mindig vidám leszek. De szeretem a fotókat 
is, mert közelebb hozzák a barátokat, rokonokat. Nem vagyok az a fajta ember, aki mindent a 
fiókokba és szekrényekbe tesz. Bőven van dísztárgy, könyv, újság különféle helyeken. 
Szeretem, ha látszik, hogy él valaki ezekben a szobákban, ezért aztán nem lesz rossz érzésem 
attól, ha időnként elöl hagyok egy-egy könyvet vagy néhány ruhát.” 
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Vegyük körül magunkat a kedvenc tárgyainkkal! 
Valószínűleg nektek is rengeteg olyan holmitok van, amit szívesen nézegettek. Mindegy, hogy 
az egy kedves fénykép vagy egy emlékezetes embertől kapott ajándéktárgy, néhány könyv, a 
kedvenc zöld növényeitek. Tartsátok őket látható helyen, hiszen öröm látni őket! 
Jó a különlegesség! 
Nagyon szeretem a különleges dolgokat. Például van egy nagyon-nagyon régi hajósláda a 
nappalinkban, amelyik a párom dédapjáé volt. Amikor ránézek, elképzelem a családjának a 
történetét, és ez öröm. 
Ne akarj múzeumban élni, inkább a hangulat a fontos!  
Mint ahogy már említettem: szeretem, ha látszik az otthonomon, hogy élnek benne. Nem tartom 
jó megoldásnak, hogy úgy rendezzem be a lakást, mint egy múzeumot. Igenis legyenek kint a 
személyes és dísztárgyak! Senki sem szeret olyan helyen lenni, ahol figyelni kell arra, mit hova 
tesz. 
Rend a lelke mindennek! 
„Rend a lelke mindennek!” – mondogatta dédanyám gyerekkoromban, és úgy tűnik, nem hiába. 
Szeretem, ha rendben vannak a dolgaim. Nálam ez azt jelenti, hogy mindennek megvan a maga 
helye a lakásban. 
Új ingerek kellenek! 
Amikor még gimnazista voltam, a gyerekkori szobámban sokszor éreztem úgy, hogy újításra 
van szükségem. Ilyenkor elkezdtem húzogatni a bútorokat, és teljesen átrendeztem a szobám. 
Egyszerűen kellett a változás. De jó érzés volt az is, hogy rendelkezhetek a kis birodalmam 
felett. Ismeritek az érzést? 
Tárolás és rendszerezés okosan! 
Ez az egyik legnehezebb feladat. Sok idő, logikus gondolkodás és még annál is több energia 
szükséges egy jól működő tárolási rend kialakításához. Szerintem évek kellenek ahhoz, hogy 
az otthonunkban minden a legjobb helyre kerüljön. Talán ettől érezzük majd a lakásunkat a 
jövőben teljesen a magunkénak… 
Saját sarkok! 
Kell, hogy legyen olyan hely az otthonunkban, ahova bármikor elvonulhatunk, ahol egyedül 
lehetünk, megnyugodhatunk. Nekem is van ilyen, és ettől még inkább azt érzem: itthon vagyok! 
Nagyon szeretem például, amikor csak én vagyok otthon. Ilyenkor a lakás bármely részén 
foglalkozhatok a hobbijaimmal. Ez jó érzés, és megerősít abban, hogy ehhez az otthonhoz 
tartozom. Ti mennyire vagytok boldogok az otthonotokban?  (Szöveg: Légrádi Júlia Nők lapja 2019. jan. 30.) 

(0) 
a) Az otthonunk legyen olyan, mint amilyenek mi vagyunk! 
b) Olyan legyen a lakásunk, mint mindenki másé! 
c) Az a jó, ha nem hasonlít ránk az otthonunk. 
d) Nem az a fontos, hogy jól érezzük magunkat otthon, hanem az, hogy rend legyen. 
18. 
a) Nem kell sokat foglalkozni a lakás szépítésével.  
b) Az a fontos, hogy a barátainknak tetsszen az otthonunk. 
c) Jó érzés, ha a falakon olyan képek vannak, amelyeket mi készítettünk. 
d) Az a jó, ha a falak színét nem takarja el semmi.  
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19. 
a) A színektől idegesek leszünk a lakásban. 
b) A falakra csak híres művészek alkotásai kerüljenek! 
c) A családi fotókat ne tegyük a falra! 
d) Jó látni a rokonaink, barátaink fényképeit a falakon. 
20. 
a) A kedvenc tárgyainkat tartsuk a fiókokban és a szekrényekben! 
b) A számunkra kedves tárgyakat hagyjuk  olyan helyen, ahol láthatjuk őket! 
c) Ha leveszünk egy könyvet a polcról, az nem maradhat elöl, rögtön vissza kell tenni. 
d) Ha átöltözünk, a ruháinkat azonnal el kell tenni. 
21. 
a) Egy modern, fiatalos otthonban  ne legyenek régi tárgyak! 
b) Vigyázni kell, hogy semmiféle régi dolog ne kerüljön a lakásba. 
c) Egy-egy különleges tárgyat, amely valamelyik rokonunké volt, kitehetünk a lakásban. 
d) Régi tárgyakat csak a múzeumban jó nézegetni. 
22. 
a) Otthon a rend azt jelenti, hogy minden dolognak van állandó helye. 
b) A dolgaink helyét nem nekünk kell kitalálni. 
c) Az otthonunkban nem kell rendnek lenni. 
d) A lakásban mindig minden kerüljön azonnal a helyére!  
23. 
a) Gimnazista koromban nem változtathattam meg a bútoraim helyét. 
b) Rendszeresen átalakítottam a szobámat, ha úgy éreztem, hogy kell a változás. 
c) Arra van szükségünk, hogy minden maradjon a régi helyén.  
d) A fiatal emberek nem szeretik a változást. 
24. 
a) Nem fontos, hogy a dolgainkat hova tesszük. 
b) Az a fontos, hogy mindennek megtaláljuk a legjobb helyét a lakásunkban. 
c) Nincsenek trükkök, amelyek segítenének egy kellemes otthon kialakításában. 
d) Ha egyszer berendezzük a lakást, az maradjon úgy! 
25. 
a) Egy kényelmes helyen a lakásban nem tudunk pihenni.  
b) Nem jó egyedül lenni a lakásban. 
c) Mindig kell a társaság. 
d) Néha jó egyedül lenni a lakásban. 

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

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

        8  
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 pontszám 
maximális  elért 

I. Olvasott szöveg értése 
1. feladat 10   
2. feladat 7   
3. feladat 8   

FELADATPONT ÖSSZESEN  25   
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 
Egészítse ki a szöveg mondatait a megadott kötőszavakkal! Vigyázat, egy kötőszót nem 
kell használnia! Munkáját a 0-val jelölt példa segíti. 
 
mert, aki, hiszen, de, amelyeknek, ahol, és, akik, hanem, ha, hogy, ezért 
 
Nárciszok Babócsán 
 

 
 
Nárcisznapot tartanak Babócsán április 27-én, hiszen (0) ekkor nyílik itt a legtöbb nárcisz. 

A szervezők a Somogy megyei településen, a Basa-kertben huszonharmadik alkalommal várják 

azokat a vendégeket, ...................... (1) kedvelik ezt a gyönyörű látványosságot. A népszerű 

rendezvény programjai olyan változatosak, ...................... (2) mindenki találhat érdekeset. Lesz 

itt futás, főzőverseny, táncelőadás, több koncert is, ...................... (3) lesz virágkötés. Nem az a 

jó, ............... (4) csak egy helyet látogatunk meg, ...................... (5) az a jó, ha több helyszínre 

elmegyünk. A Basa-kert valamikor régen onnan kapta a nevét, hogy a 150 éves török uralom 

idején az egyik török basa nárciszt ültetett erre a helyre. Azért éppen ezt a virágot, 

...................... (6) a háremhölgyei ebben  szerettek a legjobban gyönyörködni. Azóta minden 

tavasszal olyan nárciszok nyílnak itt, ......................... (7) a szépsége és illata híressé tette a falut. 

Jó ott lenni, ...................... (8) ilyen gyönyörű  virágos mező fogad minket. Mindannyian 

szeretnénk, hogy a gyerekeink is láthassák majd ezeket a nárciszokat, ...................... (9) 

segítenünk kell a falu kertészeinek. Óvjuk meg a szép virágokat! 

Jól szórakozhat az, ...................... (10) ide utazik! 
(http://www.erdekesvilag.hu/)  

 

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 

2011 írásbeli vizsga, II. összetevő 4 / 8 2020. október 19. 

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

 
2. feladat 
Egészítse ki a megfelelő ragokkal a hiányos szavakat úgy, hogy értelmes legyen a szöveg! 
A kipontozott helyekre olvashatóan írja be a ragokat! Munkáját a 0-val jelölt példa segíti. 
 
43 ezer dollárt talált egy használt kanapéban 
 
Igazi önzetlenségről(0) szól ez a történet.  

Egy michigani férfi, Kirby hatalmas összeget talált egy kanapéban, amelyet használtan vásárolt 

egy jótékonysági bolt.............. (11). Kiderült később, hogy még decemberben adta valaki a 

bútort egy jótékonysági szervezet............. (12). Hazavitte a bútordarab............. (13), amely egy 

kissé kényelmetlen volt. Egy ideig nem foglalkozott a dolog.............. (14), de több hét után a 

kanapé még mindig nagyon kényelmetlen volt. Végül a férfi eldöntötte, hogy lehúzza a huzatot, 

és megpróbálja megigazítani a párnákat. Ekkor látta meg a bankjegyeket, összesen 

43 170 dollárt. 

Az ügyvédje elmondta neki, hogy nem kötelező visszaadnia a pénzt az eredeti 

tulajdonos............. (15), Kirby mégis úgy érezte, hogy ezt kell tennie. Visszament a boltba, ahol 

elmondta, hogy mi történt, és hogy mit akar tenni. A boltban nagyon csodálkoztak, de szívesen 

segítettek neki. Megkeresték annak a nevét, aki bevitte a kanapét. Kimnek hívták. Kiderült, 

hogy Kim a nagyapjá............. (16) kapta a bútordarabot, aki a múlt évben halt meg. Kim nagyon 

meglepődött. Nemcsak azért, mert a nagyapja ennyi pénzt rejtegetett a kanapéjában, hanem 

azért is, mert egy ismeretlen ember vissza akarja adni neki a pénzt. Az örökségét végül 

boldog............. (17) vette át. 

Kirby a riportereknek elmondta, hogy szívesen csináltatott volna a pénzből egy új 

tető............. (18) a saját otthonában, de örül, hogy a helyes utat választotta. 
 

(https://www.szeretlekmagyarorszag.hu/43-ezer-dollart-talalt-egy-hasznalt-kanapeba-rejtve-mindet-visszaadta/) 
 
 

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

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

        8  
 
  



Magyar mint idegen nyelv 
középszint 

2011 írásbeli vizsga, II. összetevő 5 / 8 2020. október 19. 

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

 
3. feladat 

 
A szövegben néhány igét igekötő nélkül adtunk meg. Válassza ki, hogy a megadott 
igekötős párok közül melyik illik a mondatba! Húzza alá a megfelelő igekötős alakot! 
Munkáját a 0-val jelölt példa segíti. 
 
Az elkövetkező hetekben hallható lesz országszerte a legszebb hangú madár éneke 
 
Tavasszal kora este és éjszaka hangzik fel (0) országunkban a világ egyik legszebb hangú 
madarának, a fülemülének az éneke. Ez az olajbarna színű, vöröses farkú madár a belvárosokba 
is ................költözik (19), ezért rengeteg ember találkozhat velük. A Magyar Madártani 
Egyesület minden évben, áprilisban és májusban Fülemülék éjszakája programokkal várja az 
érdeklődőket az országban. 
A kis énekesmadár a telet Afrikában tölti, április végén, május elején érkezik vissza hozzánk. 
Amint ...............érkeznek (20), a hímek azonnal énekelni kezdenek. Elbűvölik nemcsak a 
nőstényeket, de minket, embereket is. A fülemüle az egyik legszebben éneklő énekesmadár, a 
dal királyának is nevezik. Gégéje (a torka) négy hangot ad ki egyszerre. Évente egyszer költi ki 
a fiókáit, a fészket a nőstény építi, miközben a hím énekel. Amint ...............kelnek (21) a fiókák, 
a hímek is állandóan hordják nekik a táplálékot, ilyenkor már nem érnek ............. (22) énekelni. 
A fülemüle hangja már régóta tetszik az embereknek és a művészeknek. Handel 
orgonaversenyében a fülemüle hangját is megszólaltatja, de Arany János és John Keats 
verseiben is ............tűnik (23) a madár. 
A Fülemülék éjszakája program a délután második felében kezdődik. Bár a rendezvényen a 
fülemülék a legfontosabbak, a májusi estéken több madárfaj is iderepül. Őket is 
................hallgathatjuk (24). Amint az esti szürkülettel a többi madár elhallgat, 
............kezdenek (25) énekelni a fülemülék. A program sötétedéskor véget ér, mert a fülemülék 
néhány órára elhallgatnak, majd éjféltől hajnalig folytatják szerenádjukat.  
 

(http://www.erdekesvilag.hu/az-elkovetkezo-hetekben-csendul-fel-orszagszerte-a-legszebb-hangu-madar-eneke/) 
 

(0) hangzik fel - hangzik meg 
19. ráköltözik - beköltözik 
20. kiérkeznek - megérkeznek 
21. kikelnek - felkelnek 
22. érnek be - érnek rá  
23. feltűnik - letűnik 
24. meghallgathatjuk - lehallgathatjuk 
25. elkezdenek - bekezdenek 
 
Az alábbi táblázatba ne írjon! Az értékelő tanár tölti ki. 

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

       7  
  



Magyar mint idegen nyelv 
középszint 

2011 írásbeli vizsga, II. összetevő 6 / 8 2020. október 19. 

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

  



Magyar mint idegen nyelv 
középszint 

2011 írásbeli vizsga, II. összetevő 7 / 8 2020. október 19. 

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

 
 



Magyar mint idegen nyelv 
középszint 

2011 írásbeli vizsga, II. összetevő 8 / 8 2020. október 19. 

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

 

 

 pontszám 
maximális  elért 

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

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 2011 
  III. Hallott szöveg értése 

EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA 

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

MAGYAR 
MINT IDEGEN NYELV 

KÖZÉPSZINTŰ 
ÍRÁSBELI VIZSGA 

2020. október 19. 8:00 

III. Hallott szöveg értése 

Időtartam: 30 perc 

Pótlapok száma 
Tisztázati  
Piszkozati  
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Magyar mint idegen nyelv 
középszint 

2011 írásbeli vizsga, III. összetevő 2 / 8 2020. október 19. 

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 

2011 írásbeli vizsga, III. összetevő 3 / 8 2020. október 19. 

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

  
1. feladat 
Charles Darwinról fog egy szöveget hallani. A szöveg elhangzása után a táblázatban 
található állításokról döntse el, hogy igazak vagy hamisak! Munkáját a 0-val jelölt példa 
segíti. 

            
 

Item Állítások Igaz Hamis 

(0) Darwin történelemtudósként vált ismertté.   X 

1. Az evolúcióelmélet az ő nevéhez köthető.   

2. Darwinnak nem volt nővére.   

3. Nyolcéves korában ment iskolába.   

4. Már az iskolában is érdekelte őt az élőlények világa.   

5. A Titanic nevű hajón jutott el a világ nagy részére.   

6. A Galapagos-szigeteken látott meg egy óriási teknőst.   

7. Harriet lett a teknős neve.   

8. A teknőst a szigeten hagyta, amikor hazatért.   

9. Darwin 70 éves korában meghalt.   

10. A teknős 100 évvel volt idősebb Darwinnál, amikor elpusztult.   

 

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 

2011 írásbeli vizsga, III. összetevő 4 / 8 2020. október 19. 

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

 
2. feladat 
 
Papp Évával, a világjáró idegenvezetővel beszélgetek. A hallott szöveg alapján egészítse 
ki a hiányos mondatokat! Munkáját a 0-val jelölt példa segíti. 
 
(0) Már kiskorában arról álmodott, hogy bejárja a világot. 

11. Először egy  .....................................................................  dolgozott. 

12. Megváltozott az élete, amikor  ..........................................................  

13. Először a német középfokú nyelvvizsgát  .........................................  

14. Spanyoltanára megjegyzése miatt jelentkezett az  ............................  

15. Elrepült Malagába nyelvet  ...............................................................  

16. Felvették az egyetemre  ........................................................  szakra. 

17. Megvalósult az álma,  ......................................................  lett belőle. 

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

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

       7  
 
 
  



Magyar mint idegen nyelv 
középszint 

2011 írásbeli vizsga, III. összetevő 5 / 8 2020. október 19. 

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

 
3. feladat  
 
Az iskolákról szóló beszámolót fog hallani. A hallott szöveg alapján röviden válaszoljon a 
kérdésekre! Munkáját a 0-val jelölt példa segíti. 
 
Kérdések 

(0) Hány órakor kezdődik Angliában a tanítás?  9 órakor  

18. Melyik országban található a legnagyobb iskola?  ...............................................................  

19. Milyen hosszú a nyári szünet Chilében?  .............................................................................  

20. Mikor kapnak ajándékot a gyerekek Németországban?  ......................................................  

21. Hány évesen kezdenek a gyerekek iskolába járni Hollandiában?  .......................................  

22. Hányan vannak a legkisebb iskolában?  ...............................................................................  

23. Melyik országban nem kötelező iskolába járni?  .................................................................  

24. Milyen közlekedési eszközön működnek iskolák Bangladesben?  ......................................  

25. Hol él az a tanár, aki már elmúlt 100 éves?  ........................................................................  

 

 
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 

2011 írásbeli vizsga, III. összetevő 6 / 8 2020. október 19. 

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



Magyar mint idegen nyelv 
középszint 

2011 írásbeli vizsga, III. összetevő 7 / 8 2020. október 19. 

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

  



Magyar mint idegen nyelv 
középszint 

2011 írásbeli vizsga, III. összetevő 8 / 8 2020. október 19. 

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

 
 
 
 

 pontszám 
maximális  elért 

III. Hallott szöveg értése 1. feladat 10   
2. feladat 7   

 3. feladat 8  
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 2011 
  IV. Íráskészség 

EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA 

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

MAGYAR 
MINT IDEGEN NYELV 

KÖZÉPSZINTŰ 
ÍRÁSBELI VIZSGA 

2020. október 19. 8:00 

IV. Íráskészség 

Időtartam: 60 perc 

Pótlapok száma 
Tisztázati  
Piszkozati  
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Magyar mint idegen nyelv 
középszint 

2011 írásbeli vizsga, IV. összetevő 2 / 8 2020. október 19. 

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 

2011 írásbeli vizsga, IV. összetevő 3 / 8 2020. október 19. 

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

  
1. feladat 

Érettségi után folytatja a tanulmányait. Szeretne olyan munkát vállalni, amelyik mellett 
elég ideje maradna a tanulásra. Felkeltette az érdeklődését a következő hirdetés:  
 

Ápolt kert, amelyben gyönyörködhetek! 

Kertem gondozásához keresek megbízható munkást. Nincs kötött munkaidő, nekem csak az a 

fontos, hogy szép legyen a kertem. A részleteket megbeszélhetjük telefonon vagy e-mailben.  

T: 415-938, adamik@g-mail.hu 

 
 Írjon levelet a megadott e-mail-címre, és tegye fel a kérdéseit 

• a kert helyéről és méretéről,  

• az ott található növényekről,  

• a fizetésről! 

A szöveg terjedelme 80–100 szó legyen! A feladat megoldásához szótárt használhat. 
  

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

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

…………………………………………………………………………………………………

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

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

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

  



Magyar mint idegen nyelv 
középszint 

2011 írásbeli vizsga, IV. összetevő 4 / 8 2020. október 19. 

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 

2011 írásbeli vizsga, IV. összetevő 5 / 8 2020. október 19. 

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

 
2. feladat 
Barátjától levelet kapott, amelyben azt kéri, hogy ajánljon Magyarországon egy ön által 
kedvelt üdülőhelyet, ahol kellemesen eltölthetnének a nyáron 1-2 hetet.  
Válaszoljon a levélre, amelyben  
 

• fejezze ki örömét, hogy újra találkozhatnak,  

• írjon a magyarországi üdülési tapasztalatairól, élményeiről, 

• mutassa be a helyet, amelyet ajánl, 

• érdeklődjön a tervezett üdülés időpontjáról! 

A szöveg terjedelme 100-120 szó legyen! A feladat megoldásához szótárt használhat. 
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Az alábbi táblázatba ne írjon! Az értékelő tanár tölti ki. 
 

Értékelési szempont Maximális pontszám Elért pontszám 
Tartalom  5   
Formai jegyek és hangnem  2   
Szövegalkotás 3   
Szókincs, kifejezésmód 6   
Nyelvtan, helyesírás 6   
Összesen 22   
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IV. Íráskészség 1. feladat 11  
2. feladat 22  

VIZSGAPONT ÖSSZESEN 33   
 

dátum  javító tanár 
 

 __________________________________________________________________________  
 

 

 

pontszáma egész 
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elért programba 
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I. Olvasott szöveg értése   
II. Nyelvhelyesség   
III. Hallott szöveg értése   
IV. Íráskészség   

 

dátum  dátum 
   
   

javító tanár  jegyző 
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