
 

Magyar mint idegen nyelv  középszint — írásbeli vizsga 2112 
  I. Olvasott szöveg értése 

EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA 

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

MAGYAR 
MINT IDEGEN NYELV 

KÖZÉPSZINTŰ 
ÍRÁSBELI VIZSGA 

minden vizsgázó számára 

2022. május 2. 9:00 

I. Olvasott szöveg értése 

Időtartam: 60 perc 

Pótlapok száma 
Tisztázati  
Piszkozati  
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Magyar mint idegen nyelv 
középszint 

2112 írásbeli vizsga, I. összetevő 2 / 8 2022. május 2. 

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. 

 
A feladatlapban nem jelölt források a javítási-értékelési útmutatóban szerepelnek. 

  



Magyar mint idegen nyelv 
középszint 

2112 írásbeli vizsga, I. összetevő 3 / 8 2022. május 2. 

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

 
1. feladat 
Az alábbi hiányos szöveg kiegészítése a feladat. A megadott igealakok betűjelét írja a 
kipontozott helyekre! Munkáját a 0-val jelölt példa segíti. 
 
A = elfelejtik, B = írnak, C = megváltozott, D = töltenek, E = vesz, F = virágzik, G = dolgoztak 
H = megtudják, I = segít  
 
Iskolakertek és az új generáció 
 
A 21. században nagyon …C…(0) az ember kapcsolata a természettel. A fiatalok egyre többet 
ülnek a számítógép előtt, és egyre kevesebb időt ….…(1) a természetben. Az iskolában az 
órákon sokat beszélnek arról, hogy védeni kell a környezetet, de amikor a diákok kimennek az 
iskolából, ezt gyakran ….…(2). Nem beszélve arról, hogy a piacon nem tudják 
megkülönböztetni az uborkát a cukkinitől, vagy nem ismerik fel a karfiolt és a brokkolit. Ennek 
a problémának a megoldásában ….…(3) az országos iskolakertprogram. 
Az iskolakerteknek vannak hagyományai a magyar oktatásban. Régen tankerteknek vagy 
gyakorlókerteknek nevezték azokat a kerteket, ahol az iskola tanulói ….…(4). Ma ennél jóval 
többet jelent az a kert, amelyet az iskola udvarán alakítanak ki. A legfontosabb: az élmény, az 
öröm. A diákok a gyakorlatban, közelről figyelhetik meg a növényeket. Jobban megismerik a 
zöldségeket, gyümölcsöket, virágokat. Látják, hogyan nő a paprika, a paradicsom, hogyan 
….…(5) a rózsa. Erről naplót ….…(6), rajzokat készítenek. Emellett megtanulják, hogyan kell 
egy kertet megtervezni, felépíteni. Tapasztalatot szereznek abban, hogyan kell a növényeket 
gondozni. Azt is ….…(7), hogy milyen munkák vannak tavasszal, nyáron, ősszel a kertben. A 
kerti munka türelemre és figyelemre is tanít. Ha pedig többen dolgoznak együtt, az erősíti az 
emberi kapcsolatokat is.  
A program célja, hogy a tanulók megszeressék a természetet, és vigyázzanak a környezetükre. 
Az országos programban már 167 iskola és óvoda ….…(8) részt. Ez körülbelül 20 000 
gyermeket jelent.  

 
 
 

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

0. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. Max. Elért 

C         8  

  



Magyar mint idegen nyelv 
középszint 

2112 írásbeli vizsga, I. összetevő 4 / 8 2022. május 2. 

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

 
2. feladat 
Döntse el a szöveg alapján, hogy melyik állítás igaz, és melyik hamis! Tegyen X jelet a 
megfelelő helyre! Munkáját a 0-val jelölt példa segíti. 
 
Vásárlás online vagy személyesen? 
 
Egyre többen és egyre többet vásárolunk online. Sokan így vásárolnak hűtőszekrényt, telefont, 
könyveket, ruhákat, és sokan a heti bevásárlást is inkább otthonról intézik. Mások szeretnek 
továbbra is boltba vagy piacra járni, ahol megnézik, mit vesznek. 
Vajon kinek van igaza? Mi szól az online vásárlás mellett, és mi szól az online vásárlás ellen? 
Az online vásárlók azt mondják, hogy sokkal kényelmesebb a vásárlás. Nem kell kimenni a 
lakásból, nem kell felöltözni. Még pizsamában is be lehet vásárolni! Jó az is, hogy nem nekünk 
kell hazavinni, amit vásárolunk. Amit megrendelünk, azt házhoz szállítják. Ez különösen fontos 
azoknak az idős vagy beteg embereknek, akik nehezen mozognak. 
Akik szeretnek személyesen vásárolni, erre azt mondják, hogy nem kell egyszerre sok mindent 
venni. Ők csak akkor mennek boltba, amikor idejük van. Ez azért praktikus, mert nem kell 
senkivel időpontot egyeztetni, és nem kell várni arra, hogy mikor kapják meg az árut. 
Az online bevásárlást sokan azért nem szeretik, mert lassú. Ez gyakran igaz is, de segít, ha 
mindent jól megtervezünk, és időben foglalunk időpontot. Az sem mindegy, hogy mit kapunk 
a pénzünkért. Akik a boltban vásárolnak, látják az árut, és választhatnak, hiszen nem mindegy, 
milyen az a hús vagy a paradicsom, amit megvesznek. Az online vásárlás meglepetésekkel is 
járhat. Ha előre megrendeljük például a banánt, lehet, hogy megbarnul, mire két vagy három 
nap múlva kihozzák. 
Fontos kérdés, hogy mikor költünk több pénzt. Ha otthonról rendelünk, nem veszünk meg olyan 
dolgot, ami eredetileg nem szerepelt a bevásárlólistánkon. Otthon nem kell sietni, nyugodtan 
lehet gondolkodni. Amikor a virtuális kosárba tesszük az árut, jobban átgondoljuk, mit és 
mennyit veszünk. Ha azt látjuk, hogy túl sokat kell fizetni, akkor kirakunk a kosárból egy-két 
dolgot. Ez pedig azt jelenti, hogy kevesebb pénzt költünk. Az persze kérdés, hogy amit ma 
megrendelünk, mennyibe fog kerülni, amikor kiszállítják. 
Az online bevásárlás nem érhető el mindenki számára. Nem tud például online vásárolni az az 
idős ember, akinek nincs számítógépe vagy okostelefonja. Vagy az, aki nem tudja kezelni az 
internetet, és nem kap a családtagjaitól segítséget. 
Szempont lehet a környezetünk is. Akik otthonról vásárolnak, azt mondják, ez azért jó, mert 
nem kell autóba ülni. Ha kevesebb autó jár az utakon, akkor tisztább lesz a levegő. Azt is 
mondják, hogy a boltok nagyon sok műanyag tálcát, zacskót használnak a csomagoláshoz, és 
ez nem tesz jót a környezetnek. Ha személyesen megyünk a boltba vagy a piacra, vihetjük a 
saját táskánkat, kosarunkat a zöldségnek és a pékárunak. Online vásárláskor ki kell fizetni a 
szállítást is és a csomagolást is. 
  



Magyar mint idegen nyelv 
középszint 

2112 írásbeli vizsga, I. összetevő 5 / 8 2022. május 2. 

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

 
 

Item Állítások Igaz Hamis 

0. Az internet használata nem változtatta meg a vásárlási 
szokásokat.  X 

 Az emberek azért szeretnek online vásárolni, mert:   

9. – nem fontos, hogy otthon milyen ruhában vannak.   

10. – mindig azonnal megkapják, amit rendelnek.   

11. – biztosak lehetnek abban, hogy mindig a legjobb minőségű árut 
kapják.   

12. – előre mindig pontosan tudhatják, hogy mennyit fognak fizetni.   

13. – nem kell érteni a számítógéphez.   

 Az emberek azért szeretnek boltban vásárolni, mert:   

14. – nem kell másokhoz alkalmazkodni.   

15. – látják a választékot, és csak friss árut vesznek.   

16. – csak a csomagolásért kell fizetni.    

 
 

Az alábbi táblázatba ne írjon! A javító tanár tölti ki. 
0. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. Max. Elért 
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Magyar mint idegen nyelv 
középszint 

2112 írásbeli vizsga, I. összetevő 6 / 8 2022. május 2. 

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

 
3. feladat 
 
Egészítse ki a párbeszédet! Írja be a kipontozott helyekre a kérdések betűjelét! Munkáját 
a 0-val jelölt példa segíti. 
 
 
Az igazi művészek egy kicsit mindig gyermekek maradnak 
 
Tokody Ilona (T.I.) világhírű operaénekes, kiváló pedagógus, nagyszerű művész. Vele 
beszélgetünk. 
 
(0) …C….. 
T.I.: Gyakran jut eszembe Robert Schumann, aki szerint a művész feladata: fényességet küldeni 
az emberi szívbe. A másik pedig egy tibeti mondás: „Az erő a nyugalomban van”. 
(17) ……….. 
T.I.: Édesapám falusi tanító volt. Fantasztikus ember volt, gyönyörűen hegedült, énekelt, 
komédiákat írt. Ő énekelt nekem erdélyi népdalokat. Aztán ott voltak a karácsonyi dalok. 
Mindig nagyon sokat énekeltünk a családban. Akkor szerettem meg az éneklést. Ezt a szüleim 
is észrevették. Édesapám kis színdarabokat is rendezett a diákokkal és a szülőkkel közösen. Én 
is elkezdtem szerepelni ezekben a darabokban. Így kerültem közel a színházhoz. Aztán egyszer 
apám hozott nekem egy Orion táskarádiót. Igazi boldogság volt, hogy egész nap szólhatott az 
opera és a magyar népzene. Mindenhova magammal vittem, mindenhol azt hallgattam. 
(18) ……….. 
T.I.: Mindenben támogattak engem. Van erről egy gyönyörű történetem. Amikor felvettek a 
zeneiskolába, kiderült, hogy otthon is gyakorolnom kell. A nagymamámtól kaptam akkor egy 
zongorát. Később tudtam meg, hogy édesanyám és a nagymamám aztán két éven át dolgoztak 
azért, hogy kifizessék az árát. Ezt a zongorát a mai napig őrzöm, mindig velem lesz, 
mindenhova jön velem. 
A szüleim nagyon szerettek engem, soha nem mondták, mit tegyek, vagy mit ne. A tanulással 
soha nem volt gondom. Érdekelt az irodalom, a költészet, a regények, a drámák, a 
képzőművészet, főleg a festészet, ami jól is ment. Gyerekkoromban még rajzversenyt is 
nyertem. 
(19) ……….. 
T.I.: Másodéves voltam a Zeneakadémián, amikor megnyertem a Kodály-énekversenyt. A 
másik pedig, amit említenem kell, amikor először a bécsi operában léptem fel. 
(20) ……….. 
T.I.: Az olvasás és a természetjárás, a nagy séták a férjemmel. 
(21) ……….. 
Tanuláskor, gyakorláskor mindig nagyon türelmetlen vagyok. 
  



Magyar mint idegen nyelv 
középszint 

2112 írásbeli vizsga, I. összetevő 7 / 8 2022. május 2. 

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

 
(22) ……….. 
T.I.: A napokban, amikor megtudtam, hogy ki kell vágni egyik százéves fenyőfánkat, mert 
beteg. Nagyon szomorú voltam, és nagyon sajnáltam azt az öreg fát.  
(23) ……….. 
T.I.: Mozartot, Verdit, Liszt Ferencet és Puccinit, és magyaros csirkepörköltöt főznék nekik 
nokedlival. 
(24) ……….. 
T.I.: Ha lenne szupererőm és szuperenergiám, megszüntetném a szegénységet. Azt is 
szeretném, hogy az emberek többet segítsenek egymásnak. 
(25) ……….. 
T.I.: Gyerekkoromban fociztam, és ezt a mai napig imádom. Amikor a gyerekek hazamennek 
a focipályáról, a férjemmel ma is bemegyünk oda játszani. Szerintünk az igazi művészek egy 
kicsit mindig gyermekek maradnak. Így tudnak mindig őszinték lenni a színpadon. 
 
A) Ha bárkit meghívhatna, kit hívna meg vacsorára? 
B) Mi az, ami kikapcsolja a zenén kívül? 
C) Van-e olyan gondolat, amely szerint megpróbálja az életét élni? 
D) Mit tenne, ha szuperhős lehetne? 
E) Hogyan vált fontossá a zene az életében? 
F) Mi a legrosszabb szokása? 
G) A családja segített abban, hogy énekes legyen? 
H) Mi jellemzi az igazi művészeket? 
I) Melyik eredményére a legbüszkébb? 
K) Mikor sírt utoljára? 
 
 

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

0. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. Max. Elért 

C          9  
 
 
 
 



Magyar mint idegen nyelv 
középszint 

2112 írásbeli vizsga, I. összetevő 8 / 8 2022. május 2. 

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

 

 

 pontszám 
maximális  elért 

I. Olvasott szöveg értése 
1. feladat 8   
2. feladat 8   
3. feladat 9   

FELADATPONT ÖSSZESEN  25   
VIZSGAPONT ÖSSZESEN 33  

 

dátum  javító tanár 
 

 __________________________________________________________________________  
 

 

 

pontszáma egész 
számra kerekítve 

elért programba 
beírt 

I. Olvasott szöveg értése   
 

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 2112 
  II. Nyelvhelyesség 

EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA 

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

MAGYAR 
MINT IDEGEN NYELV 

KÖZÉPSZINTŰ 
ÍRÁSBELI VIZSGA 

minden vizsgázó számára 

2022. május 2. 9:00 

II. Nyelvhelyesség 

Időtartam: 30 perc 

Pótlapok száma 
Tisztázati  
Piszkozati  
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Magyar mint idegen nyelv 
középszint 

2112 írásbeli vizsga, II. összetevő 2 / 8 2022. május 2. 

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.) 

 
A feladatlapban nem jelölt források a javítási-értékelési útmutatóban szerepelnek. 
  



Magyar mint idegen nyelv 
középszint 

2112 írásbeli vizsga, II. összetevő 3 / 8 2022. május 2. 

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

 
1. feladat 
Válassza ki a táblázatból a szövegbe illő helyes szóalakok betűjelét, és írja a kipontozott 
helyekre! Munkáját a 0-val jelölt példa segíti. 
 
Húszéves lett a Wikipédia 
Ez az online enciklopédia igen népszerű az internetezők között. Egy magyar tudós ….B….(0) 
„a Wikipédia az emberiség közös memóriája”. A …..….(1) 2001. január 15-én nyílt meg 
angolul. Egy év …..….(2), 2002-től már 18 különböző nyelven jelent meg. Napjainkban 
pedig már több, mint 300 nyelven lehet …..….(3). 
A honlap 2007 óta a világ 10 legnépszerűbb weboldala között van. Nagyon sokan keresik fel a 
hét minden napján. A statisztikák szerint egy hónapban ma már 1,7 …..….(4) körül mozog a 
látogatók …..….(5). Egy felmérés szerint az emberek havonta átlagosan kilenc szócikket 
néznek …..….(6).  
A Wikipédia szócikkeit önkéntesek írják, …..….(7), akik ezért a munkáért nem kapnak fizetést. 
Angol nyelven születik a legtöbb szócikk, …..….(8) a száma ma már több, mint ötmillió.  
A magyar Wikipédia 2003. július 8-án indult el, és …..….(9) már 482 ezer szócikket tartalmaz 
magyar nyelven. A magyar Wikipédia az országok között a 26. helyet …..….(10) el. Ez azt is 
jelenti, hogy a magyar nyelv a világ nyelvei között is kitűnő …..….(11) áll. 

 
 

 A B C D 
(0) mellett szerint előtt miatt 
(1) honlap honlapot honlapon honlapra 
(2) tovább előtt múlva később 
(3) olvasni olvassuk olvasunk olvastuk 
(4) milliárdok milliárddal milliárd milliárdban 
(5) számát számában számára száma 
(6) le fel rá meg 
(7) javítja javítják javít javítanak 
(8) ezeket ezeknek ezektől ezekre 
(9) napjainkkal napjainktól napjainkban napjainkba 

(10) foglalnak foglal foglalják foglalja 
(11) helyen helyre helytől helyben 

 
 

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

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. Max. Elért 
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Magyar mint idegen nyelv 
középszint 

2112 írásbeli vizsga, II. összetevő 4 / 8 2022. május 2. 

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

 
2. feladat 
Egészítse ki a szöveget a megadott igék egyes szám második személyű – tegező –, felszólító 
módú alakjaival! Figyeljen az általános és a határozott ragozásra, valamint az igekötőkre 
és a mondatkezdő nagybetűkre! Munkáját a 0-val jelölt példa segíti. 
 
Segítség, önéletrajzot írok! 
Ha még nincs szakmai tapasztalatod, nagyon nehéz önéletrajzot írni. Ha munkát keresel, és 
önéletrajzot is kérnek tőled, úgy érzed, ez lehetetlen feladat. Az egyetlen önéletrajz egy 
nyelvtanórai házi feladat volt, amit már régen készítettél. Hogyan kell jó önéletrajzot írni? 
Megtudod, ha elolvasod a tanácsainkat. 

– Az önéletrajzod mindig legyen friss és aktuális! Csak azt (0) írd (ír) bele, ami fontos az 
álláshoz! 
– (12)……………………… (ír) röviden, reálisan és őszintén! 
– A jó fotó jó üzenetet küld rólad, de ne szelfit (13)……………………… (csinál) magadról! 
– Úgy (14)……………………… (felsorol) az iskoláidat, hogy mindig a legutolsó szerepeljen 
az első helyen! 
– Gyakorlati példákkal (15)……………………… (bemutat), hogy mi a fontos számodra! 
Ilyenek például a szakmai gyakorlat, a tanulmányi vagy sportversenyeken elért eredmények.  
– Ha a nyelvtudásról van szó, nem a bizonyítványod a legfontosabb. Azt 
(16)……………………… (elmond), milyen szinten beszélsz idegen nyelven! Egy komoly 
interjún úgyis kiderül minden. 
– (17)……………………… (vigyáz) a formára és a helyesírásra! A sok hiba rossz képet 
alakít ki rólad. 
– Ugyanazt az önéletrajzot nem szabad egyszerre több helyre elküldeni. Minden munka más. 
– Háromszor is (18)……………………… (ellenőriz) az ímélcímedet és a telefonszámodat! 
Ezek fontos adatok. Ha rossz címet vagy számot írsz, soha nem találnak meg. 
– Úgy (19)……………………… (elkészít) az önéletrajzodat, hogy aki elolvassa, meglássa 
benned a kreatív és tehetséges embert!  

 
 
 

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

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

        8  

  



Magyar mint idegen nyelv 
középszint 

2112 írásbeli vizsga, II. összetevő 5 / 8 2022. május 2. 

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

 
3. feladat 
 
Válassza ki a felsorolt kötőszók közül a megfelelőket, és írja be őket a kipontozott 
helyekre! (Két kötőszó felesleges.) Munkáját a 0-val jelölt példa segíti. 
 
ezért, amiben, mert, de, hanem, akitől, és, hogy, amikor 
 
Távolban a család 
 
Sokan élnek külföldön, távol a családjuktól. Két zimbabwei lány mesél arról, hogyan érzik 
magukat Magyarországon. 
 
Angela három éve él itt. Egyetemista. 
– Ritkán látom a családomat, ezért (0) nagyon hiányzik az otthonom. A tanulás és a barátaim 
sokat segítenek abban, ………………. (20) elfogadjam ezt a helyzetet. Nem szeretek online 
beszélgetni, ………………. (21) itt Magyarországon rendszeresen csetelek a családommal. 
Beszélgetünk, képeket küldünk egymásnak. Élnek rokonaim Ausztráliában, Angliában és 
Amerikában is. A különböző időzónák miatt nehéz közös időpontot találni a beszélgetésre. 
Ezért sokat ímélezünk is. 
Anyukámnak a legnehezebb, ………………. (22) nagyon szeret engem. Apámmal nehéz a 
kommunikáció. Örül annak, hogy önálló vagyok, de azt is tudom, hogy hiányzom neki. Imád 
kertészkedni. Amikor az erkélyemre virágokat ültettem, tanácsokat kértem tőle. Ez a közös 
hobbi segített abban, hogy végre beszélgetni kezdjünk. 
 
Natasha egy nagyvállalatnál dolgozik. Három éve nem látta a családját. 
– Mindennap beszélünk a családi csetcsoportban. A szüleimnek nem az a bajuk, hogy messze 
vagyok, ………………. (23) az, hogy nem vagyok otthon, amikor valami fontos dolog történik 
a családban. Még egyik unokaöcsémet és unokahúgomat sem láttam, és lemaradtam a nővérem 
esküvőjéről is. Az első évben, ………………. (24) ünnep volt, nagyon magányosnak éreztem 
magam Magyarországon. De most már egy barátnőmnél töltök minden ünnepet. Sokat főzünk, 
………………. (25) filmeket nézünk. Így már el tudom fogadni, hogy távol vagyok a 
családomtól. 
 
 

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

20. 21. 22. 23. 24. 25. Max. Elért 

      6  

 
  



Magyar mint idegen nyelv 
középszint 

2112 írásbeli vizsga, II. összetevő 6 / 8 2022. május 2. 

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

  



Magyar mint idegen nyelv 
középszint 

2112 írásbeli vizsga, II. összetevő 7 / 8 2022. május 2. 

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

 
 



Magyar mint idegen nyelv 
középszint 

2112 írásbeli vizsga, II. összetevő 8 / 8 2022. május 2. 

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

 

 

 pontszám 
maximális  elért 

II. Nyelvhelyesség 
1. feladat 11  
2. feladat 8  
3. feladat 6  

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 2112 
  III. Hallott szöveg értése 

EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA 

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

MAGYAR 
MINT IDEGEN NYELV 

KÖZÉPSZINTŰ 
ÍRÁSBELI VIZSGA 

minden vizsgázó számára 

2022. május 2. 9:00 

III. Hallott szöveg értése 

Időtartam: 30 perc 

Pótlapok száma 
Tisztázati  
Piszkozati  

 

É
R
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T
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S
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G
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V
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S

G
A

 •
 2

0
2
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á
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Magyar mint idegen nyelv 
középszint 

2112 írásbeli vizsga, III. összetevő 2 / 8 2022. május 2. 

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

 

Fontos tudnivalók 
 

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.) 

 
 
Figyeljen a következőkre! 

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 

2112 írásbeli vizsga, III. összetevő 3 / 8 2022. május 2. 

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

  
1. feladat 
 
Egy történetet fog hallani egy bajba jutott alaszkai férfiról, akit sikerült megmenteni.  A 
hallott szöveg alapján egészítse ki a mondatokat! Munkáját a 0-val jelölt példa segíti! 
 
(0).A szerencsétlenség....Alaszkában.............. történt.  
1. A férfinak senki nem tudott segíteni, mert a legközelebbi 
település......................................... ...................volt. 
2. A tűzben meghalt ........................................................... 
3. A tüzet úgy próbálta eloltani, hogy.................... .. lapátolt rá. 
4. Éjjel a hóból épített, új...............................................aludt.  
5. Amikor éhes volt, ............................................ ....evett. 
6. Úgy kért segítséget, hogy a hóba azt írta: .................... . 
7. A mentők helikopterről......................................... az üzenetet. 
8. A férfi ............................................... töltött az alaszkai erdőben. 

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 

2112 írásbeli vizsga, III. összetevő 4 / 8 2022. május 2. 

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

 
2. feladat 
 
Buday Péter mesterszakáccsal beszélgetünk. Az interjú alapján állapítsa meg, hogy a 
táblázatban található állítások igazak vagy hamisak! Munkáját a 0-val jelölt példa segíti! 
 

Item Állítások Igaz Hamis 
(0) 21 iskolában Buday séf ételeit eszik a diákok a menzán.  X 
9. A séf gyakran főz grízes tésztát a menzán.   

10. Ahol Buday főz, ott sok iskolás gyerek szívesen megkóstolja az 
új ételeket. 

  

11. A menzán új ételeket kell adni, mert a régiek unalmasak.   
12. Sokkal több zöldséget kellene enniük az iskolásoknak.   
13. A tanárok is segíthetnek abban, hogy a diákok megszeressék az 

új ételeket. 
  

14. Rövid idő alatt kell teljesen megváltoztatni az étrendet.   
15. Abból a zöldségből érdemes főzni, amelyik a legdrágább.   
16. Amit Buday főz, az sokkal drágább, mint a régi menü.   
17. Vannak szülők, akik otthon is kipróbálják az egészséges, új 

ételeket. 
  

18. Hosszú idő, mire megváltoznak az étkezési szokásaink.   
 

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

9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. Max. Elért 

          10  

 
 
  



Magyar mint idegen nyelv 
középszint 

2112 írásbeli vizsga, III. összetevő 5 / 8 2022. május 2. 

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

 
3. feladat 
 
Olyan szarvasokról fog egy szöveget hallani, akik felkeresték a városka egyik boltját! A 
hallott szöveg alapján válaszoljon röviden a kérdésekre! Munkáját a 0-val jelölt példa 
segíti! 
 
(0) Hol található az üzlet? Amerikában/Colorado államban 

19. Honnan jönnek állatok a városba? .........................................................................................  

20. Ki volt a furcsa vásárló? ......................................................................................................... 

21. Hol lehetett látni a szarvast, mielőtt bement a boltba? 

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

22. Mit csinált a boltban?..............................................................................................................  

23. Mit csinált az eladó? .............................................................................................................. 

24. Kik érkeztek a bolthoz félóra múlva? ................................................................................... 

25. Mit csinált az üzlet tulajdonosa, hogy a vendégek elmenjenek az üzletéből? 

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

 

 
 
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 

2112 írásbeli vizsga, III. összetevő 6 / 8 2022. május 2. 

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

 
  



Magyar mint idegen nyelv 
középszint 

2112 írásbeli vizsga, III. összetevő 7 / 8 2022. május 2. 

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

 



Magyar mint idegen nyelv 
középszint 

2112 írásbeli vizsga, III. összetevő 8 / 8 2022. május 2. 

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

 

 
 

 pontszám 
maximális  elért 

III. Hallott szöveg értése 1. feladat 8   
2. feladat 10   

 3. feladat 7  
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 2112 
  IV. Íráskészség 

EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA 

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

MAGYAR 
MINT IDEGEN NYELV 

KÖZÉPSZINTŰ 
ÍRÁSBELI VIZSGA 

minden vizsgázó számára 

2022. május 2. 9:00 

IV. Íráskészség 

Időtartam: 60 perc 

Pótlapok száma 
Tisztázati  
Piszkozati  
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Magyar mint idegen nyelv 
középszint 

2112 írásbeli vizsga, IV. összetevő 2 / 8 2022. május 2. 

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 

2112 írásbeli vizsga, IV. összetevő 3 / 8 2022. május 2. 

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

  
1. feladat 
Távol élő rokonai arra kérik Önt, hogy írjon a budapesti lakhatási lehetőségekről, mivel itt 
szeretne egyetemre járni az egyik unokatestvére.  
 
Válaszoljon a levélre! Figyeljen a megadott szempontokra! A szöveg terjedelme 80–100 
szó legyen!  
 
 Kérdezze meg, hogy a rokona 

• melyik egyetemre jelentkezik,  
• kollégiumban vagy önálló lakásban akar-e lakni!   
• Írjon a rokonainak a lakásárakról! 

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

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

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

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

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

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

…………………………………………………………………………………………………

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

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

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

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

  



Magyar mint idegen nyelv 
középszint 

2112 írásbeli vizsga, IV. összetevő 4 / 8 2022. május 2. 

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 

2112 írásbeli vizsga, IV. összetevő 5 / 8 2022. május 2. 

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

 
2. feladat  
 
Nyáron egy hetet a barátaival a Balatonnál szeretne eltölteni. Az interneten talált egy hirdetést, 
amely felkeltette az érdeklődését. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
Válaszoljon e-mail-ben a hirdetésre! Figyeljen a megadott szempontokra! A szöveg 
terjedelme 100-120 szó legyen! 
 
Érdeklődjön arról, hogy  

• a közelben van-e lehetőség valahol enni,  
• milyen eszközök és gépek találhatók a konyhában, vannak-e edények,  
• van-e lehetőség vízi vagy egyéb sportra,  
• hol lehet szórakozni a közelben! 

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

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

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

  

 
Balatonedresen szép, zöld, fás környezetben a vízparton 

négyszemélyes faházak kiadók. 
A házakban két szoba, konyha és fürdőszoba található. 

Ára: 10 ezer forint naponta 



Magyar mint idegen nyelv 
középszint 

2112 írásbeli vizsga, IV. összetevő 6 / 8 2022. május 2. 

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

 

…………………………………………………………………………………………………

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

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

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

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

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

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

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

  



Magyar mint idegen nyelv 
középszint 

2112 írásbeli vizsga, IV. összetevő 7 / 8 2022. május 2. 

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

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

Értékelési szempont Maximális pontszám Elért pontszám 
Tartalom  5   
Formai jegyek és hangnem  2   
Szövegalkotás 3   
Szókincs, kifejezésmód 6   
Nyelvtan, helyesírás 6   
Összesen 22   

 

 



Magyar mint idegen nyelv 
középszint 

2112 írásbeli vizsga, IV. összetevő 8 / 8 2022. május 2. 

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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