
 

Magyar mint idegen nyelv  középszint — írásbeli vizsga 1911 
  I. Olvasott szöveg értése 

EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA 

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

MAGYAR 
MINT IDEGEN NYELV 

KÖZÉPSZINTŰ 
ÍRÁSBELI VIZSGA 

2020. május 4. 9:00 

I. Olvasott szöveg értése 

Időtartam: 60 perc 

Pótlapok száma 
Tisztázati  
Piszkozati  

 

É
R

E
T

T
S

É
G

I 
V

IZ
S

G
A

 •
 2

0
2

0
. 

m
á

ju
s 

4
. 



Magyar mint idegen nyelv 
középszint 

1911 írásbeli vizsga, I. összetevő 2 / 8 2020. május 4. 

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. (Amennyiben a feleletválasztós tesztben egynél több megoldást jelölt be, 

megoldása értékelhetetlen.) 
 
1. feladat 
 

A szöveg alapján válassza ki a helyes megállapítást, és húzza alá! 
 
Megoldani az egymilliós problémát 25 dollárból 
 

Megosztok veled egy tanulságos történetet az emberi gondolkodás sikeréről. Sokszor a 
legegyszerűbb megoldás a legjobb megoldás! 
Egy ázsiai gyár hatalmas és jól jövedelmező megrendelést kapott: szappanokat kellett 
szállítania Európába. A csomagoláshoz szükséges megfelelő és szép dobozok terve is rövid 
időn belül megvalósult. Indulhatott a gyártás. Amikor minden elkészült, hamarosan elindultak 
az első rakományok.  
Csakhogy a vevők az első szállítmányoknak nem örültek, sőt rettenetesen elégedetlenek voltak 
velük, mivel egy csomó üres szappanos doboz volt bennük. Jelezték tehát a gyárnak, hogy ha 
ez még egyszer előfordul, akkor felbontják a szerződést. A gyár vezetősége töviről-hegyére 
átnézett mindent a gépeken, de nem találták meg a hiba forrását. Valamit ki kellett találni, hogy 
az üzlet megmaradjon. A mérnökeik hamarosan előálltak egy kissé bonyolult és nem túl olcsó 
tervvel. A terv szerint a csomagolásnál lévő futószalagokba beépítettek egy nagyon precíz 
mérleget. Amint a mérleg érzékelte, hogy a futószalagon lévő szappanos doboz könnyebb a 
többinél, mert üres, egy szerkezet azonnal leállította a berendezést, és megszólaltatott egy 
csengőt. A csengő hangjára egy munkásnak oda kellett mennie a géphez, levennie az üres 
dobozt, és újraindítania a masinát. Az egész átalakítás nagyon sok pénzbe, egymillió dollárjába 
került a vállalkozásnak, de úgy gondolták, hogy megéri. Így az új berendezés biztosította, hogy 
teljesíteni tudják a szerződés feltételeit. Nem került a rakományba többé üres doboz. 
A gyártás tehát újraindult, és ettől kezdve az üzemben egyfolytában szóltak a csengők. Tehát 
sok volt az üres doboz. Néhány nap múlva azonban egyszer csak elhallgattak a csengők. Amikor 
már jó ideje egyetlen riasztást sem lehetett hallani, a gyárigazgató kíváncsi lett ennek az okára. 
Lement az üzembe, hogy megnézze, mi történt. Megdöbbenve látta, hogy a munkások egy-egy 
ventilátort állítottak a futószalagok mellé. Ezek a forgó masinák egyszerűen lefújták az üres 
dobozokat. Ez ilyen egyszerű!? - fogta a fejét az igazgató. A sikeres ötlet a gyárnak csupán 25 
dollárjába került! 
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Hogy mi a siker titka? Mindez csupán a megfelelő gondolkodás kérdése, amit tanulni lehet - 
ezt állítják a szakemberek.           (https://szemleletfejlesztes.hu cikk nyomán) 

   
 0. a) Szappanokat rendelt az európai cég. 
          b) Szappanok reklámját rendelték meg Ázsiából. 
     c) Fogkrémet rendeltek az európaiak. 
     d) Szappanos dobozokat rendeltek Ázsiából. 
 
 1. a) Egy európai gyár Ázsiába szállított termékeket. 
     b) Jó üzletnek ígérkező megrendelést kapott egy ázsiai üzem Európából. 
     c) Az ázsiaiak sokáig gondolkoztak, hogy elfogadják-e a megrendelést. 
     d) A csomagoláshoz nem készültek tervek. 

 
2. a) Ázsiából selyembe csomagolt szappant szállítottak. 
    b) A megrendelt tubusokat átvizsgálták szállítás előtt. 
    c) A szappanokat dobozokban szállították.  
    d) A szappanok dobozait külön szállították. 
 

 3. a) Az első szállítás előtt minden dobozt megmértek a gyártók. 
     b) A megrendelőhöz üres dobozok is kerültek. 
     c) A dobozokban nem szappan volt. 
     d) Mindegyik dobozban volt szappan. 
    
.      4. a) A megrendelő elégedett volt az első szállítmányokkal. 
      b) A megrendelő nem tett panaszt a szállítmánnyal kapcsolatban. 
      c) A megrendelő  nem volt elégedett az első szállítmánnyal.  
      d) A megrendelő felbontotta a szerződést. 
  

 5. a) Az ázsiai üzemben megvizsgálták a gépeket, de nem találták meg a   problémát. 
     b) Az ázsiai üzemben megvizsgálták a gépeket, és hamar megtalálták a hibát. 
     c) Az üzemben a megrendelőt hibáztatták.  
     d) A gyártók nem bánták volna, ha felbontják velük a szerződést. 
 
6. a) Az üzemben nem kerestek megoldást. 
    b) A mérnökök nem találtak megoldást. 
    c) A mérnökök egyszerű és olcsó megoldást találtak ki. 
    d) A mérnökök által kitalált terv megvalósítása sok pénzbe került. 

 . 
    7. a) Ha üres doboz került a futószalagra, akkor megszólalt a csengő.   

    b) Énekszó jelezte az üres dobozok jelenlétét. 
    c) A csengők minden órában megszólaltak. 
    d) A jelzőberendezés a dobozokhoz volt kapcsolva. 
 

  8. a) A csengőszóra mindenki a géphez szaladt. 
b) Ha üres doboz került a futószalagra, akkor leállt a berendezés. 
c) Ha üres doboz került a futószalagra, akkor az egyik munkás lekapta onnan. 
d) Ha leállt a gép, akkor várni kellett, amíg magától újraindult. 
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9. a) A jelzőberendezés 50 ezer dollárba került. 

 b) A jelzőberendezés megérte, mert csak félmillió dollárba került. 
 c) A jelzőberendezés egymillió dollárba került. 
 d) A jelzőberendezés nem került semmibe. 
 

10. a) Az igazgató tudni akarta, hogy miért nem szólnak a csengők. 
      b) Az igazgató a csöndben végre nyugodtan tudott dolgozni. 
      c) Az igazgató megkérdezte a helyettesét, hogy mi történt. 

  d) Az igazgató titkárnője lement az üzembe körülnézni. 
 

11. a) A helyettes meglátta a futószalag mellett a ventilátorokat.  
 b) Az igazgató meglátta a futószalag mellett a ventilátorokat, és megértette,   
  hogy mi történt. 
   c) Az igazgató nem értette, hogy miért vannak ott a ventilátorok. 
   d) Az igazgató meglátta a futószalagról üres dobozokat szedegető munkásokat. 
 
12. a) A ventilátorok semmibe sem kerültek. 
      b) A ventilátorok sokba kerültek. 
      c) A ventilátorok nem oldották  meg a problémát. 
      d) A ventilátorok lefújták az üres dobozokat. 
 
 
Az alábbi táblázatba ne írjon! A javító tanár tölti ki. 

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. Max. Elért 

            12  

 
 

2. feladat  
 

A szöveg alapján döntse el, hogy a táblázatban található megállapítások igazak vagy 
hamisak! 
 

A nyelvtanulás kitartást igénylő és költséges befektetés, de megéri 
 

Ma már minden gyerek tanul valamilyen nyelvet, mert az iskolában kötelező. Az már más 
kérdés, hogy mennyire sikerül elsajátítania. Az sem kizárt, hogy felnőttként kell belevágnia egy 
újabb nyelv megtanulásába, mert különben nem tud helytállni a munkahelyén. 
A legtöbb állásinterjún a papír számít a legkevésbé, inkább használható, versenyképes 
nyelvtudást kérnek. Nagyon kevés olyan jó állás van, ahol legalább egy nyelv ismerete ne lenne 
szükséges. A szerencsésebbek több nyelvet is megtanulnak életük során, de ehhez nemcsak 
kitartás és türelem kell, hanem gyakran pénz is. A nyelvtudást ugyanis nem adják ingyen, és 
egyáltalán nem könnyű felnőttként elkezdeni a tanulást.  
Ágnes jól tudott angolul, de az élet úgy hozta, hogy egy olyan cégnél helyezkedett el, ahol a 
hivatalos nyelv a német volt. Nem számított, hogy már 35 éves, kénytelen volt megtanulni 
németül, hogy megértse a kollégáit, és el tudja végezni a munkáját. „Először úgy gondoltam, 
hogy beiratkozom egy intenzív kurzusra egy nyelviskolába, aztán majd csak lesz valahogy. Ez 
sajnos nem ment, mert mire végeztem az irodában, addigra elmúlt hat óra. Este fáradtan 
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képtelen voltam nekiállni tanulni. Arról nem is beszélve, hogy sietnem kellett haza a 
lányomhoz. Először nagyon elkeseredtem, aztán megráztam magam, mert tudtam, hogy muszáj 
rövid idő alatt használható nyelvtudást összeszednem. Kerestem egy magántanárt, aki hajlandó 
volt hétvégén délelőtt tanítani. Minden szombaton és vasárnap reggel nyolctól délig nála ültem, 
és ezerrel koncentráltam. Ezalatt a férjem vigyázott a gyerekre. Esténként igyekeztem tanulni 
és gyakorolni, és ez így ment hónapokig.  
Amikor fél év múlva már úgy éreztem, hogy egy kicsit belejöttem a nyelvtanulásba, akkor 
elmentem egy csoportos kurzusra. Közben a munkahelyemen is folyamatosan ragadt rám a 
német nyelv, hiszen mindenki azon a nyelven kommunikált. Ha most visszagondolok rá, akkor 
nem is értem, hogy voltam képes munka mellett annyit tanulni. A munkahelyemen szépen 
haladtam felfelé a ranglétrán. Bár nagyon sokba került, de természetesen megérte.  
Virág a középiskolában franciát és angolt tanult, de egyáltalán nem volt nyelvérzéke, legalábbis 
ő azt hitte, hogy azért nem sikerül használható nyelvtudást szereznie. 
"Az is hozzátartozik az igazsághoz, hogy egyrészt nem törtem össze magam, másrészt sosem 
voltam nyelvi környezetben. Felnőttként egyre rosszabbul viseltem, hogy sokat megértek ugyan 
angolul, de nem tudok válaszolni. Elkezdtem otthon tanulni, de gyorsan rájöttem, hogy ennek 
nem lesz eredménye, ezért beiratkoztam egy nyelvtanfolyamra. Aztán még egyre, meg még 
egyre. Most nagyjából ott tartok, hogy már meg merek szólalni, de még közel sem helyesen, és 
szerintem pocsék a kiejtésem. Azt hiszem, hogy magántanárnál folytatom, mert a beszéd lenne 
számomra a legfontosabb. Az is valami, hogy már vagyok olyan szinten, hogy lássam, mit nem 
tudok. Eddig már elköltöttem erre félmillió forintot, de még nem látom a hegy csúcsát, és szó 
sincs arról, hogy csupán egy nyelvvizsgára vágyom. Nehéz 40 felett nyelvet tanulni, de muszáj!  
A gyerekeimnek nem hagyom, hogy így járjanak. Már most igyekszem elültetni a fejükbe, hogy 
használható nyelvtudásra bizony szükség van."  

    (https://www.nlcafe.hu/ezvan/20180503/nyelvtanulas-idealis-eletkor-idokapu/nyomán) 
 
 

Item Megállapítások Igaz Hamis 
0) Felnőttként érdemes elkezdeni a nyelvtanulást.  X 
13. Az iskolában mindenki megtanul legalább egy 

nyelvet. 
  

14. Előfordul, hogy felnőttként kell nyelvet tanulnunk.   
15. Ha valaki állást keres, legfontosabbak a nyelvvizsga 

papírok. 
  

16. Ágnestől a cég elvárta a német nyelv tudását.   
17. Ágnes esténként a nyelvkönyvekből önállóan 

megtanult németül. 
  

18. Virág az iskolában jól megtanult angolul.   
19. Virág több nyelvtanfolyam elvégzése után most 

magánórákra akar járni. 
  

20. Virág elmúlt 40 éves, amikor még mindig nem 
tudott jól angolul. 

  

21. Virág a gyerekeit nyelvtanulásra biztatja.   
 
Az alábbi táblázatba ne írjon! A javító tanár tölti ki. 

13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. Max. Elért 

         9  
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3. feladat 
 
Válaszoljon röviden a Laurent-ra vonatkozó kérdésekre!  
 
Egyetemre megy egy 8 éves belga kisfiú 

 
Mindössze másfél évre volt szüksége egy belga kisfiúnak ahhoz, hogy elvégezze a 
középiskolát. A nyolc éves Laurent Simons hamarosan az egyetemen folytatja majd a 
tanulmányait. Az édesapja a BBC-nek nyilatkozva elmondta: Korán kiderült számukra, hogy 
kisfiuk nem átlagos kisgyerek. Hiszen hagyományos játékokkal soha nem szeretett játszani, és 
nem töltötte szívesen az idejét a kortársaival. Ellenben imád tanulni, és szinte minden érdekli! 
A matematika a kedvence, mert - mint azt a kisfiú a helyi sajtónak mondta - “olyan szerteágazó 
és kimeríthetetlen” ez a tudomány. 
Korábban űrhajós vagy sebész szeretett volna lenni, de újabban az informatika is nagyon 
érdekli. A szülei azonban azt mondják, hogy ha végül úgy dönt a gyerekük, hogy asztalos lesz, 
akkor azzal sem lesz semmi probléma. Csak az a fontos, hogy boldog legyen! - nyilatkozták a 
szülők. Laurent IQ-ja (intelligencia mutatója) 145-ös. Mivel rendkívül kíváncsi természet, és 
elképesztő tudásszomja van, nem csoda, hogy könnyedén elvégezte a gimnáziumot. Ilyen 
körülmények között arra is megvan az esély, hogy a fiú ledoktorál, mielőtt nagykorú lesz. Mivel 
a matematika és az informatika érdekli leginkább, ezért az a valószínű, hogy majd az egyetemen 
is ezzel a két tudománnyal foglalkozik.  
Most azonban nyár van, és az ígéretes tehetségű fiú a jól megérdemelt, két hónapos nyári 
szünetet élvezi. 
És mégis...Lehet, hogy esténként titokban megold egy-két többismeretlenes matematikai 
egyenletet? Csak úgy önmagának jutalomként?  
 

    (http://www.erdekesvilag.hu/egyetemre-megy-egy-8-eves-belga-kisfiu/nyomán)  
 

0.   Mi jellemzi leginkább a belga kisfiút? .........kíváncsisága, tudásszomja............ 

22.  Mely tudományok érdeklik a legjobban?............................................................ 

23 . Mi a fontos a szülei számára?............................................................................  

24.  Milyen iskolában fejezte be a tanulmányait legutóbb?  .......................................  

25.  Várhatóan mikor lesz doktori címe?................................................................... 

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

22. 23. 24. 25. Max. Elért 

    4  
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 pontszám 
maximális  elért 

I. Olvasott szöveg értése 
1. feladat 12   
2. feladat 9   
3. feladat 4   

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   
Alakítsa át a szöveget úgy, mintha Ön lenne Boyan Slatz! Írja a táblázatba a hiányos 
szöveg megfelelő szóalakjait! (Aláhúztuk az átalakításra váró szavakat, egyet viszont önnek 
kell kitalálnia.) Munkáját a 0-val jelölt példa segíti. 
 
Kezdetét vette a nagy csendes-óceáni szemétsziget eltakarítása 
 
Kezdetét vette a nagyszabású  projekt, amelynek keretében eltakarítják a Csendes-óceánon 
összegyűlt műanyaghulladék nagy részét. A szakemberek a San Francisco közelében lévő 
kikötőből indultak el egy nagy hálóval felszerelt hajóval, amely összeszedi a műanyagot. A 
rendszer ötletgazdája a mindössze 24 éves Boyan Slatz. Azután szentelte életét az óceánok 
megtisztításának, miután egyszer Görögországban búvárkodva több műanyaghulladékot látott, 
mint halat. A holland férfinak az elmúlt években sikerült egy 70 fős csapatot létrehoznia az 
óceánok megtisztítására.  
A tisztítórendszer fő eleme egy 600 méter hosszú műanyagcső. Ez a vízfelszínen lebegő rész a 
sorompó, a három méter mélyre lenyúló része pedig egy szűrő. Ez felfogja a hulladékot, a 
tengeri élőlények számára viszont szabad áthaladást biztosít. Az áramlatok lassan az U-alakú 
sorompóhoz sodorják a szemetet, amelyet aztán egy hajóval összegyűjtenek. A hajórakományt 
a szárazföldre viszik újrahasznosítás céljából. Ezzel a módszerrel öt év alatt a szemétsziget 50 
százalékát lehet felszámolni. A tisztítórendszer főpróbájára az óceán északi részén, Kalifornia 
és Hawaii között kerül sor. Ez egy olyan pont, ahol  az egyik tengeri áramlat miatt hatalmas 
mennyiségű műanyag halmozódik fel. A jövőben (Slat és kollégái) 60 ilyen berendezéssel 
akarják megtisztítani a vizeket. A Bécsi Egyetem tengerbiológusa szerint  a figyelem 
felkeltésében már most sikeres az elképzelés. Az emberekben lassan tudatosodik a probléma. 

(http://www.erdekesvilag.hu/kezdetet-vette-a-nagy-csendes-oceani-szemetsziget-eltakaritasa/) 
 

Hiányos szöveg (Ön Boyan Slatz) 
 
Kezdetét vette a nagyszabású  projekt, amelynek keretében ...eltakarítjuk....(0) a Csendes-
óceánon összegyűlt műanyaghulladék nagy részét. A San Francisco közelében lévő kikötőből 
...................... (1) egy nagy hálóval felszerelt hajóval, amely összeszedi a műanyagot. A 
rendszer ötletgazdája én, Boyan Slatz ..................(2).  Azután ...................(3) az életemet az 
óceánok megtisztításának, miután egyszer Görögországban búvárkodva több 
műanyaghulladékot...................(4), mint halat. Az elmúlt években sikerült egy 70 fős 
csapatot............... (5) az óceánok megtisztítására.  
A tisztítórendszer fő eleme egy 600 méter hosszú műanyagcső. Ez a vízfelszínen lebegő rész a 
sorompó, a három méter mélyre lenyúló része pedig egy szűrő. Ez felfogja a hulladékot, a 
tengeri élőlények számára viszont szabad áthaladást biztosít. 
Az áramlatok lassan az U-alakú sorompóhoz sodorják a szemetet, amelyet aztán egy 
hajóval.......................(6). A hajórakományt a szárazföldre .....................(7) újrahasznosítás 
céljából. A jövőben 60 ilyen berendezéssel ..................(8) megtisztítani a vizeket. 
 
 
 
 
 
 
 
 



Magyar mint idegen nyelv 
középszint 

1911 írásbeli vizsga, II. összetevő 5 / 8 2020. május 4. 

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

 
 
 
item Az eredeti szöveg 

szavai 
Az átalakított szöveg 

szavai 
(0) eltakarítják eltakarítjuk 
1. indultak el  
2. -  
3. szentelte  
4. látott  
5. létrehoznia  
6. összegyűjtenek  
7. viszik  
8. akarják  

 

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 

1911 írásbeli vizsga, II. összetevő 6 / 8 2020. május 4. 

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

 
2. feladat 
 
A megadott kötőszavak közül válassza ki a megfelelőt, majd írja be a hiányos szövegekbe! 
(Az egyik kötőszót kétszer kell felhasználni!) Munkáját a 0-val jelölt példa segíti. 
 
hiszen, aki, hogy, és, akikkel, ezért, ahol, ahonnan 
 

Meglepő történetek 
 
Sirály lopta el egy turista kameráját – fantasztikus felvételt készített 
 
Elképesztő felvételeket készített egy sirály, miután ellopta egy turista kameráját. Az olasz férfi 
a családjával a spanyolországi Cíes-szigeteken nyaralt. Martin Lozano letette a kameráját 
egy kőpárkányra, ...és...(0) etetni kezdte a madarakat. Az egyik sirály váratlanul felkapta a 
kamerát, és elrepült vele. A filmfelvevő tulajdonosa kétségbeesve és kiabálva futott utána. 
Természetesen hiába! A sirály végül egy kis repkedés után letette a kamerát nem messze onnan, 
...................(9)  elvitte. A turista sértetlenül kapta vissza az eszközt. Az igazi meglepetés az 
volt, ............(10) a madár egy elképesztő felvételt is készített a sziklás tájról, ...............(11) 
repkedett. A férfinak végül is óriási szerencséje volt, ...............(12) ilyen szenzációs sirály-
filmmel nem sokan dicsekedhetnek. 
 
A telitalálat 
1982-ben az olaszországi Palermóban Luigi Gassendi kilencéves kisfiút az édesapja azzal a 
feladattal bízta meg, .............(13) adja fel helyette a totószelvényét. Előtte természetesen egy 
papírra leírta fiának az általa helyesnek tartott tipposzlopot.  
Ám útközben Luigi találkozott a barátaival, ...............(14) egy kis ideig szórakozott. Mikor a 
fogadóirodához ért, kereste a papírt. Rádöbbent, hogy elhagyta a cédulát.  
Nem akart  úgy hazamenni, hogy nem teljesítette a rábízott feladatot,...........(15)   
véletlenszerűen töltötte ki a szelvényt. Otthon kiderült az igazság. A fiút az édesapja először 
megszidta, majd másnap összevissza csókolgatta. Luigi, ...........(16) életében először töltött ki 
totószelvényt, telitalálatot ért el. 

(http://www.erdekesvilag.hu/) 
 
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 

1911 írásbeli vizsga, II. összetevő 7 / 8 2020. május 4. 

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

 
3. feladat 
Válassza ki a táblázatból a szövegbe illő megfelelő szóalak betűjelét, és írja a kipontozott 
helyre! Munkáját a 0-val jelölt példa segíti. 
 
Szicília, a nap szigete 
 
Bejárni ezt a szigetet, az felér egy időutazással. Egy ilyen  ........B..........(0) buzdítja az utókort 
Goethe, a németek költőóriása is: "Szicília nélkül nem lehet igazi képünk .................(17) és 
Itáliáról."  Valóban. Itt van például az antik világ legnagyobb görög városa, Siracusa. Régebbi 
..................(18) is. Vergilius, aki szintén járt itt, verset írt a ....................(19) található híres 
................(20). A szicíliai narancsliget sokak szerint a világ egyik legszebb.................(21). 
Érdemes megkóstolni az itt termő vérnarancsot is, amely üdít, frissít a 
nyári...........................(22). A sziget keleti .................(23) tündöklik Taormina görög színháza. 
Pontosan olyan, mint Csontváry világhírű.................(24). Messziről úgy látni, mintha lebegne 
a tenger felett. Mögötte néha látható a hósapkás, füstölgő Etna, a híres ................(25) vulkán. 
Szicília a világ csodája!  

(Nők Lapja 2018/40. szám Vadas Zsuzsa cikke nyomán (részlet)  
 

item A B C D 
0. utazáshoz utazásra utazástól utazásban 

17. Európát Európával Európáról Európától 
18. Rómánál Rómában Rómával Rómát 
19. környéket környékkel környékbe környéken 
20. forrásban forrásról forrásnak forrástól 
21. látvány látványnak látványa látványt 
22. forróságban forróságát forróságot forróság 
23. parton parttal partba partján 
24. festményéről festményén festményében festményét 
25. működik működés működő működéskor 

 
 

 
 
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 

1911 írásbeli vizsga, II. összetevő 8 / 8 2020. május 4. 

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

 
 
 
 
 
 

 pontszám 
maximális  elért 

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

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 1911 
  III. Hallott szöveg értése 

EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA 

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

MAGYAR 
MINT IDEGEN NYELV 

KÖZÉPSZINTŰ 
ÍRÁSBELI VIZSGA 

2020. május 4. 9:00 

III. Hallott szöveg értése 

Időtartam: 30 perc 

Pótlapok száma 
Tisztázati  
Piszkozati  

 

É
R

E
T

T
S

É
G

I 
V

IZ
S

G
A

 •
 2

0
2

0
. 
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á
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s 
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Magyar mint idegen nyelv 
középszint 

1911 írásbeli vizsga, III. összetevő 2 / 8 2020. május 4. 

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

  



Magyar mint idegen nyelv 
középszint 

1911 írásbeli vizsga, III. összetevő 3 / 8 2020. május 4. 

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. 

 
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 

1911 írásbeli vizsga, III. összetevő 4 / 8 2020. május 4. 

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

  
1. feladat 
Bereznay Tamás séf tíz kérdésre válaszol egy interjúban. Az elhangzó szöveg alapján 
egészítse ki a hiányos mondatokat. A mondatok előtt olvasható kérdések segítenek a 
mondatok kiegészítésében. Munkáját a 0-val jelölt példa segíti. 
 
(0) Kivel?          Gyerekkorában a................. nagymamájával........szeretett sütni-főzni.  

1. Kire?              Ma is gondolok ......................................... . 

2. Ki?                 A legjobb barátja az ................................... . 

3. Mikor?           Az édesanyja ........................................megvendégeli a családot.  

4. Mit csinál?     Ideje nagy részében ........................, ez a munkája.   

5. Milyen lett?   Az évek alatt jobb ........................................lett.   

6. Mit ?              A lányai nagyon kedvelik ebédre a ............................ . 

7. Hova?            A .............................. mindig szívesen felsétálnak.  

8. Hol?               A ................................piacon lehet friss és jó árut kapni.  

9. Mikor?           Rolling Stones koncerten .......................volt  Amszterdamban.   

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 

1911 írásbeli vizsga, III. összetevő 5 / 8 2020. május 4. 

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

 
2. feladat 

Két ismert magyar étel eredetéről fog szövegeket hallani. Az elhangzó szövegek alapján 
töltse ki a táblázatot! Munkáját a 0-val jelölt példa segíti. 
 
Gundel János, tipikus magyar étel, egy író kérése, Alföld, Virágbokor vendéglő, 
szarvasmarhacsorda, kedvelt városi étel, Mikszáth levese  
 
(Az item helyes megoldását nem befolyásolja a beírás sorrendje!) 
 
Item Gulyásleves Palócleves 

(0) kedvelt városi étel - 
10.   
11.   
12.   
13.   
14.   
15.   
16.   

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

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

       7  

 
 
  



Magyar mint idegen nyelv 
középszint 

1911 írásbeli vizsga, III. összetevő 6 / 8 2020. május 4. 

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

 
3. feladat 
Ilonka nénivel, a terényi harangozó asszonnyal beszélget a riporter. Az elhangzó szöveg 
alapján döntse el, hogy a táblázatban található megállapítások igazak vagy hamisak! 
Munkáját a 0-val jelölt példa segíti. 
 

Item Megállapítások Igaz Hamis 
(0) A falu Vas megyében található.  X 
17. A harang már 700 éves.   
18. Jelenleg Ilonka néni a harangozó.   
19. A szorgalmas asszony a régi tárgyakat 

kiárusítja. 
  

20. Ilonka néninek két gyermeke van.    
21. A egész család nyáron nála nyaral.   
22. Mohorán található a Mikszáth Kálmán  

múzeum. 
  

 

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

17. 18. 19. 20. 21. 22. Max. Elért 

      6  

 
 
  



Magyar mint idegen nyelv 
középszint 

1911 írásbeli vizsga, III. összetevő 7 / 8 2020. május 4. 

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

 



Magyar mint idegen nyelv 
középszint 

1911 írásbeli vizsga, III. összetevő 8 / 8 2020. május 4. 

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

 
 
 
 

 pontszám 
maximális  elért 

III. Hallott szöveg értése 1. feladat 9   
2. feladat 7   

 3. feladat 6  
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 1911 
  IV. Íráskészség 

EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA 

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

MAGYAR 
MINT IDEGEN NYELV 

KÖZÉPSZINTŰ 
ÍRÁSBELI VIZSGA 

2020. május 4. 9:00 

IV. Íráskészség 

Időtartam: 60 perc 

Pótlapok száma 
Tisztázati  
Piszkozati  

 

É
R
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T
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S

É
G
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V
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S
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 •
 2

0
2
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Magyar mint idegen nyelv 
középszint 

1911 írásbeli vizsga, IV. összetevő 2 / 8 2020. május 4. 

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 

1911 írásbeli vizsga, IV. összetevő 3 / 8 2020. május 4. 

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

  
1. feladat 
Kedvenc újságjában felkeltette a figyelmét egy felhívás. Barátjával szívesen részt venne 
az eseményen, ezért írjon levelet a szervezőknek! A szöveg terjedelme 80-100 szó legyen! 
 
 

 
Október második vasárnapján tartjuk a 

Falusi Vendégfogadók Országos Sütő-Főző Fesztiválját 
Csákföldön. 

Legyen ön is a zsűri tagja, ha értékelni tudja a jó ízeket! 
Benevezés szeptember 15-ig. (falu@vendeg.hu)  

 

 
 
 
 
A megadott e-mail címen a bemutatkozását követően érdeklődjön a következőkről: 
 

• Mely ételek vesznek részt a versenyben, 

• van-e nevezési díj, 

• van-e a zsűrizésben korhatár? 

 

…………………………………………………………………………………………………

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

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

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

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

 



Magyar mint idegen nyelv 
középszint 

1911 írásbeli vizsga, IV. összetevő 4 / 8 2020. május 4. 

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 

1911 írásbeli vizsga, IV. összetevő 5 / 8 2020. május 4. 

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

  
2. feladat 
Hívja meg levélben gyerekkori barátját/barátnőjét Magyarországra! A szöveg terjedelme 
100-120 szó legyen! 
 
Levelében térjen ki a következőkre: 
 

• Mennyi időre hívja meg/szól a meghívása. 

• Milyen nevezetes tájakat, városokat mutatna meg. 

• Vázolja a szálláslehetőségeket! 

• Érdeklődjön barátja utazással kapcsolatos kívánságairól! 

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

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

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

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

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

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

1911 írásbeli vizsga, IV. összetevő 6 / 8 2020. május 4. 
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Magyar mint idegen nyelv 
középszint 

1911 írásbeli vizsga, IV. összetevő 7 / 8 2020. május 4. 
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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   

 

 

 



Magyar mint idegen nyelv 
középszint 

1911 írásbeli vizsga, IV. összetevő 8 / 8 2020. május 4. 

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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