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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. 
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1. feladat 

Egy interjúrészletet fog olvasni. A riporter kérdéseit, megjegyzéseit a szöveg utáni táblá-

zatban találja. A hiányzó mondatok betűjelét írja a megfelelő helyre! Megoldását a 0-val 

jelölt példa segíti. 

Nekem az élet… 

Nagyon mélyről jött, állami gondozottként nőtt fel. Az első Megasztár második helyezettje. 

Őstehetség. Oláh Ibolya interjúnkban mindenről őszintén beszél. 

– (0)       X.. 

– Sokan azt hiszik, könnyen a közelembe lehet férkőzni. De nem így van. 

– (1) …….. 

– Nem vagyok elérhetetlen. Te is közel vagy hozzám…  

– (2) ……… 

– Nekem megvannak a régi barátaim. Ha hiányoznak, körbetelefonálom őket, és 

megyek hozzájuk Tiszadobra, aztán bulizunk egy jót. 

– (3) ……… 

– Dehogy. Ugyanolyan maradt mindenki. 

– (4) ……… 

– Nem. Ha más lennék, biztosan elveszíteném a barátaimat. De én képtelen vagyok 

kibújni a bőrömből: néha dühös vagyok, de tudok aranyos kislány is lenni. 

– (5) ……… 

– Csak akkor, ha nem úgy mennek a dolgok, ahogyan szeretném. 

– (6) ……… 

– Természetesen. Vigyázok például arra, hogy sehonnan ne késsek el. Igyekszem 

pozitív benyomást kelteni az emberekben. 

–  (7) ……… 

– Nem vagyok szörnyeteg… Az újságírók meg azt írnak, amit akarnak. Engem nem 

tudnak úgy rángatni, ahogy elvárnák. De ha normálisan viselkednek velem, ahogyan 

most te, akkor én is normálisan adok interjút.  

– (8) ……… 
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– Ki mondta, hogy nem így gondolom? De nem érdekel, hogy ki szeret, és ki nem. 

Persze jól esik, ha például az utcán odajön valaki, és megdicséri a dalomat. 

– (9) ……… 

– Tudod, mi vagyok én? Egy egyszerű nő, aki főz, mos, takarít, és vacsorát ad a 

párjának. Ja, és énekel. Utálom azt a szót, hogy megasztár. 

– (10) …… 

– Ha úgy adódna, kipróbálnám, milyen az ő élete. Milliószámra vennék a lemezeim, 

megoldódna a lakásproblémám, és jobb sört tudnék venni. De hát Magyarországon 

élek… 

– (11) …… 

– És? Nem sok pénzt látok belőlük. 

– (12) …… 

– Most látom, milyen kemény is ez a szakma. De nem tudtak becsapni, megmond-tam 

a véleményem. Az más kérdés, hogy ezzel semmire sem jutottam. 

(Borzák Tibor: Nekem az élet édes méreg című interjúja nyomán. Szabad Föld. 2005. 
december 23. 32.) 
 

(X) Többen keresik a barátságod, amióta ismert lettél?  

A Kegyetlen az énekesi pálya? Becsaptak? 

B Megasztár vagy? 

C Te sem változtál meg? 

D Betartod a játékszabályokat? 

E Az igaz, hogy közel ülünk egymáshoz, de attól még nem vagyunk 
barátságban. 

F Mégis azt olvasni rólad, hogy nehéz eset vagy. Nem lehet veled 
semmit megbeszélni. 

G Nem cserélnél Madonnával? 

H Mikor vagy utálatos? 

I Neked is van már két aranylemezed. 

J Ibolya, téged szeretnek az emberek. Nem így érzed? 

K Megközelíthetetlen vagy? Nem lehet közel kerülni hozzád? 

L Megváltozott köztetek a viszony a Megasztár óta? 
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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 

Olvassa el a szöveget! Válassza ki és karikázza be az igaz állítások betűjelét! Munkáját a  

0-val jelölt példa segíti. 

 

A szabadidő és a család 

 

 A gyermekek állandóan játszani szeretnének, de sajnos a szülők nem érnek rá, mert 

mindig sokáig dolgoznak. Hétvégenként viszont jó lenne családi programokat szervezni, 

mivel a gyermek megtanulna alkalmazkodni a másik emberhez, és így könnyebben be tudna 

illeszkedni a társadalomba. Manapság azonban nem könnyű a világban boldogulni, és az 

embereknek egyre többet kell dolgozniuk. 

 Mivel szoktak az emberek szabadidejükben foglalkozni? Elsősorban tévéznek. De 

vajon miért? Amikor az emberek hazajönnek a munkából, nincsen kedvük sportolni. Mivel 

elég fáradtak, az olvasás is nehéz számukra. Hazajönnek, bekapcsolják a tévét, és nézik a 

sorozatokat vagy a szórakoztató műsorokat. Vajon miért ilyen népszerűek a sorozatok? 

Amikor az emberek fáradtak, akkor nem a munkára vagy a tudományra akarnak gondolni, 

hanem kikapcsolódásra vágynak. Amikor a sorozatokat nézik, az emberek átérzik a szereplők 

érzéseit, és úgy gondolják, velük is megtörténhet a képernyőn látott helyzet. Ilyen volt például 

a Betty, a csúnya lány című sorozat, ugyanis rengeteg ember küszködik önbizalomhiánnyal, 

és sokan éreztek úgy, mint a főszereplő. A felmérések szerint a sorozatokat az anyák nézik, az 

apák pedig a sportműsorok előtt ülnek. Ebből van is vita a családokban. De itt vannak még a 

tinédzserkorú gyermekek! Vannak olyanok, akik nem szeretnek társaságba járni, és egy külön 

álomvilágba menekülnek, amikor a tévét nézik, beleélik magukat a szereplők helyébe. 

Vannak azonban olyan gyermekek is, akik állandóan társaságba járnak, és szinte soha 

nincsenek otthon.  

Önmagában a diszkóba járással és a tévézéssel nincs gond, ha nem viszik túlzásba, és 

nem megy a tanulás, illetve a család rovására.  Nem baj, ha egyszer-kétszer megnézünk egy-

egy sorozatot, habár az egyrészes filmek sokkal érdekesebbek. Avval sincs gond, ha hétvégén 

egyszer-egyszer elmegyünk a diszkóba. Miért ne kapcsolódhatnánk ki egy szürke hét után. 
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Csak az a lényeg, hogy a dolgokat nem szabad túlzásba vinni. Nagyon kevés a szabadidő 

ebben a rohanó világban, és nagyon fontos lenne a családban mindenki számára, hogy legyen 

idejük egymással foglalkozni, közös programokat szervezni, egymás között megbeszélni a 

problémákat. Tévénézés és bulizás helyett jobb lenne, ha a családtagok olvasnának, sportolná-

nak, vagy egyszerűen elmennének közösen moziba. Nem könnyű a családban közös 

programot szervezni, de megéri a fáradságot. A tinédzserek akkor is jól tudják magukat 

érezni, ha nem a barátaikkal mennek, hanem a szüleikkel, csak esetleg nem merik bevallani 

ezt, mert szégyellik. Lehet, hogy hétköznap nem tudnak egymással foglalkozni a család tagjai, 

de a hétvége arra való, hogy pihenjenek, és ne dolgozzanak. Ha van lehetőség a szabadidő 

együttes eltöltésére, használjuk ki! 

(A szabadidő és a család nyomán.. Due Tallózó. 2005. január-február) 

0. a) A szülőknek nincs idejük játszani. 

b) A gyerekek sokszor játszanak. 

c) A gyerekek és a szülők sokáig vannak a munkahelyen.  

 

13 a) A gyermek más emberekkel is akar játszani. 

b) A gyermek a családban tanulja meg, hogy alkalmazkodjon másokhoz. 

c) A gyermekek fontos szerepet játszanak a társadalomban. 

 

      14. a) Mostanában az emberek egyre többet tudnak pihenni. 

           b) Mostanában az emberek sokat dolgoznak. 

           c) A hétvégéken a gyermekeknek is dolgozniuk kell. 

 

15. a) A legjobb dolog a világon: tévézni. 

b) Munka utána az emberek elmennek futni, focizni. 

c) Az emberek sokat dolgoznak, és utána nincs kedvük olvasni. 

 

16. a) Sok ember szereti a sorozatokat. 

b) A tévénézés tulajdonképpen fárasztó dolog. 

c) Amikor az emberek fáradtak, kikapcsolják a tévét. 

 

17. a) Nagyon sok ember nem bízik magában. 

b) Az apákat és az anyákat a sportműsorok érdeklik. 

c) A szülők egyetértenek abban, hogy milyen műsort nézzenek. 
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18. a) Kivétel nélkül minden gyermek szeret a barátaival találkozni, csavarogni. 

b) A gyermekek nincsenek otthon, ugyanis az iskolában tanulnak. 

c) A gyermekek beleképzelik magukat a film világába. 

 

19. a) Jó, ha minél több filmsorozatot megnézünk. 

b) Ha sok érdekes filmet néz az ember, már nem is kell tanulnia. 

c) A diszkózás pihenés és szórakozás, csak nem kell túlzásba vinni. 

 

20. a) Mindenkinek van elég szabadideje. 

b) A család számára fontosak a közös programok. 

c) Az a jó, ha mindenki meg tudja oldani a saját problémáját. 

 

21. a) Lehet olyan családi programot szervezni, hogy a gyerekek is jól érezzék magukat.   

b) A tizenévesek csak a barátaikkal érzik jól magukat. 

c) A tizenévesek utálnak a szüleikkel lenni. 

 

22. a) A szabadidőt töltse mindenki a barátaival! 

b) A hét végén több időnk van, ezért többet dolgozhatunk. 

c) A hét végén  a szülők és a gyerekek csináljanak közös programot! 

 

Ide ne írjon! A javító tanár tölti ki. 

13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. Max. Elért 

          10  

 

3. feladat 

A következő szöveghez vázlatot készítettünk, de néhány szóval még ki kell egészíteni. A 

kipontozott helyekre írja be a hiányzó adatokat, információkat! Munkáját a 0-val jelölt 

példa segíti. 

Kenguru vontatja a Télapót 

 

 Akárcsak nálunk, a legtöbb országban a névnapján, szent Miklós napon, december 6-

án osztja szét ajándékait a Mikulás. Az ír gyerekek zsákot raknak ki a meglepetéseknek, és 

gondoskodnak az öregúrról, rétest és sört hagynak neki az asztalon, hátha megéhezett. A 
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Mikulás a hollandokhoz és a belgákhoz nem szánon, hanem csónakon érkezik, a parton fehér 

lóra száll, és úgy járja az utcákat. Szolgájával a kéményen ereszkedik le, és a kikészített 

díszes zoknikba teszi az ajándékot. Az ukránoknál Jégapónak hívják, és szánon érkezik. A 

szánt három rénszarvas vontatja. Kísérője az ezüst és kék ruhás, koronás Hópehely leány. 

Ausztráliában tudni vélik, hogy nyolc fehér kenguru cipeli az ajándékokat. Az ajándékbontás 

után, mivel ott Mikuláskor nyár van, a tengerparton buliznak. Általában hideg sonkát esznek, 

és jégbe hűtött sört isznak.  

 A spanyoloknál az erkélyen mászik be a Télapó, de nem december 6-án, hanem csak 

karácsonykor. A svéd és a norvég gyermekek szerint egy manó kézbesíti a Mikulás ajándékait 

karácsony este. A csehek elképzelése még bonyolultabb: a Jézuska jelzi csengettyűvel a 

Télapó érkezését. Sőt, éjszaka csodák történnek, a sötétség megsúgja a jövőnket. Az olaszok-

nál nem jelenik meg a piros kabátos télapó, náluk ugyanis a finomságokat a Strega Buffana 

nevű jó boszorkány viszi seprűjén a rendes gyerekeknek. A rosszaknak szenet ad.  

 Lettországban a legjobb gyereknek lenni, karácsonyestétől tizenkét napon át folyama-

tosan hozza ajándékcsomagjait a fehér szakállú Mikulás. 

(Szijjártó Gabriella: Kenguru vontatta Télapó nyomán. Szabad Föld. 2005. december 2. 14.) 

 

      ○ A Mikulás ajándékait (0) december 6-án …. viszi a gyermekeknek. 

• Az ír gyermekek a Mikulásnak (23)  ……………….. és (24) ………………. adnak. 

• A Mikulás mindenhová másképp érkezik: a belgákhoz és a hollandokhoz (25) 

………………….. , és a parton (26) …………………….. ül, az ukránokhoz (27) 

……………………. jön. 

• A különböző népeknél más és más kísérője van a Mikulásnak: az ukránoknál (28) 

…………………………., a svédeknél és  a norvégoknál (29) ………………….., a 

cseheknél a (30)  ………………….. segít az ajándékozásban. 

• Ausztráliában Mikuláskor (31) ……………………….. esznek. 

• Az olaszoknál nincs Télapó, hanem a (32) ……………………. hozza az ajándékot. 

• Lettországban az ünnepség (33) ………………………………… tart. 

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

23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. Max. Elért

           11  
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maximális 
pontszám

elért 
pontszám 

1. feladat 12  
2. feladat 10  I. Olvasott szöveg értése 
3. feladat 11  

ÖSSZESEN 33   
    
    
      
 javító tanár  

 
 

Dátum:  ................................................ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
__________________________________________________________________________  
 
 

   
pontszáma

programba 
beírt 

pontszám  
 I. Olvasott szöveg értése      

    
      
      
           

javító tanár  jegyző 
 
 
 Dátum: ......................................  Dátum: .................................  
 
 
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. 
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1. feladat 

Alakítsa át a következő mondatokat úgy, hogy az ige a megadott számban és személy-

ben, felszólító módban legyen! Ebben a feladatban a mondatok nem alkotnak szöveget. 

Munkáját a 0-val jelölt példa segíti. 

1. Süteményt süt nekem a születésnapomra. → (te) 

(0) Süss(él) süteményt a születésnapomra! 

2. Ezt a kérdést az iskolában beszéli meg az osztálytársakkal. →  (mi) 

(1) 

…………………………………………………………………………………………………... 

3. Megmutatja az utat a külföldi vendégeknek. → (ti) 

(2) ………………………………………………………………………………………………. 

4. Mindennap fut három kilométert. → (ők) 

(3) ………………………………………………………………………………………………. 

5. Hatkor találkozik a többiekkel a mozi előtt. → (mi) 

(4) ………………………………………………………………………………………………. 

6. Nem felejti el megvenni a színházjegyeket. → (én) 

(5) ………………………………………………………………………………………………. 

7. Mindig elolvassa a kötelező olvasmányokat. → (te) 

(6) ………………………………………………………………………………………………. 

8. Evés előtt kezet mos. → (ti) 

(7)……………………………………………………………………………………………….. 

9. Sok szendvicset és üdítőt visz a kirándulásra. → (mi) 

(8) ………………………………………………………………………………………………. 

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

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

        8  
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2. feladat 

Egészítse ki a szöveget! Válassza ki a helyes megoldást a táblázatból, és pótolja a 

hiányzó végződéseket! Munkáját a 0-val jelölt példa segíti. 

 

Hurrá, nyaralunk! 

 Száz magyar családból (0) negyvenhárom engedheti meg maga…… (9), hogy 

nyaraljon – derült ki a Magyar Turizmus Rt. 2005 novemberében végzett kutatása……. (10). 

Az átlagos nyaralás augusztusra esik, és öt-hat nap…. (11). A legtöbb ember vízpart…… (12) 

üdült,  sokan rokonok……. (13) nyaraltak. Csak minden tizedik magyar pihent hegyvidék…... 

(14). A Balaton ……… (15) a leggyakoribb úti cél Észak-Magyarország volt.  

 A szakemberek szerint a magyarok hetvenkilenc százaléka kelt útra belföldön. Egy-

vagy többnapos kirándulás……. (16) százból nagyjából hatvanan jutottak el. A kirándulók 

egyharmada gyűjtött indulás előtt valamilyen információt: prospektusokat nézegettek, 

ismerőseiket kérdezgették, vagy a világháló…. (17) tájékozódtak. Míg 2001-ben csak minden 

századik magyar böngészte belföldi nyaralása előtt az internetet, 2005-ben ez az arány már 

harminc százalék…. (18) nőtt.    

 

A B C D 

(0) családból családnak családdal családhoz 

(9) magába magához magával magának 

(10) kutatasaból kutatásából kutatásával kutatása 

(11) nappal napos napok napból 

(12) vízpartban  vízparton vízpart mögött vízpartra 

(13) rokonokhoz rokonokból rokonoktól rokonoknál 

(14) hegyvidéken hegyvidék felett hegyvidékben hegyvidék mellett 

(15) kívül előtt után helyett 

(16) kiránduláshoz kiránduláskor kirándulásra kirándulás felé 

(17) világhálón világhálóban világhálóval világháló között 

(18) százalékra százalék alá százalékhoz százalékon 

 

 



 

írásbeli vizsga, II. összetevő 5 / 8 2007. október 24. 
0622 

Magyar mint idegen nyelv — középszint Név: ...........................................................  osztály:...... 

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

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

          10  

 

3. feladat 

Egészítse ki a szöveget a megadott melléknevek megfelelő (ragos vagy ragtalan) 

alakjával! Munkáját a 0-val jelölt példa segíti. 

Pompás (0)  tyúkhúsleves 

 A tyúkot ………….. (19) letisztítjuk, ……………… (20) darabokra vágjuk, 

…………. (21) fazékba tesszük. Annyi ………………… (22) vizet öntünk rá, hogy ellepje. 

Felforraljuk. A ………….. (23) zöldséget megtisztítjuk. A fűszerekkel együtt a húshoz adjuk. 

Az egészet …………….. (24) főzzük. Közben külön edényben tésztát főzünk ki, leszűrjük, 

……………….. (25) tartjuk. A levest és a tésztát külön edényben tálaljuk. 

A melléknevek: pompás, puha, meleg, gondos, friss, hideg, kisebb, nagy 

 

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

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

       7  

 



 

írásbeli vizsga, II. összetevő 6 / 8 2007. október 24. 
0622 

Magyar mint idegen nyelv — középszint Név: ...........................................................  osztály:...... 



 

írásbeli vizsga, II. összetevő 7 / 8 2007. október 24. 
0622 

Magyar mint idegen nyelv — középszint Név: ...........................................................  osztály:...... 



 

írásbeli vizsga, II. összetevő 8 / 8 2007. október 24. 
0622 

Magyar mint idegen nyelv — középszint Név: ...........................................................  osztály:...... 

 
 
 
 

  
maximális 
pontszám

elért 
pontszám 

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

Dolgozatpont összesen 25   
Vizsgapont összesen 18  

    
    
      
 javító tanár  

 
 

Dátum:  ................................................ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
__________________________________________________________________________  
 
 

   
pontszáma

programba 
beírt 

pontszám  
 I. Olvasott szöveg értése    
 II. Nyelvhelyesség      

    
      
      
           

javító tanár  jegyző 
 
 
 Dátum: ......................................  Dátum: .................................  
 
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 0622 
  III. Hallott szöveg értése 

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

 
 
 
 
 
 
 
 

MAGYAR 
MINT IDEGEN NYELV 

 
KÖZÉPSZINTŰ 

ÍRÁSBELI VIZSGA 
 

2007. október 24. 8:00 
 

 
III. Hallott szöveg értése 

 
 
 

Időtartam: 30 perc 
 
 
 

Pótlapok száma 
Tisztázati  
Piszkozati  

 
 
 

OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS 
MINISZTÉRIUM 

 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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0

7
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írásbeli vizsga, III. összetevő  2 / 8 2007. október 24. 
0622 

Magyar mint idegen nyelv — középszint Név: ...........................................................  osztály:...... 

Fontos tudnivalók 
 
 
 

A szövegekhez tartozó feladatokat a füzetben találja meg. 

A feladatokon a szöveg hallgatása közben és utána is dolgozhat.  

A feladatokat zene választja el. 

Lesz egy kis ideje arra, hogy a feladatokkal megismerkedjen a szöveg elhangzása előtt. 

Először meghallgatja a szöveget egyszer. Utána van idő a feladat megoldására. 

Ezután elhangzik a szöveg másodszor. Ekkor ismét van idő a feladaton dolgozni. 

Mindhárom szöveget így fogja meghallgatni. 

A teljes feladatsor elhangzása után még marad idő az ellenőrzésre. 

Harminc percig dolgozhat. 

 

Jó munkát! 
 



 

írásbeli vizsga, III. összetevő  3 / 8 2007. október 24. 
0622 

Magyar mint idegen nyelv — középszint Név: ...........................................................  osztály:...... 

1. feladat 

 Az interjú egy fiatal pincérrel készült. Hallgassa meg a szöveget, és egészítse ki a 

mondatokat! Munkáját a 0-val jelölt példa segíti. Most olvassa át a feladatot! 

 

(0) Négy éve vagyok pincér. Műszaki (1)  …………………. végeztem, (2)  ……………… 

dolgozni akartam. Olvastam, hogy a (3) ……………………… kávézójába felszolgálót 

keresnek. Két és fél évig a (4) …………………… is dolgoztam. Most (5) ………………….. 

készülök. A jó pincér (6) …………………., megfelelően (7)  ……………… a vendégekkel, 

minden (8)……………………. hozzá tud szólni. A pincér (9) ……………………  is. 

Magyarországon havonta (10) ………………………… forintot lehet keresni. Az érvé-

nyesüléshez szerencse, jó megjelenés és (11)  …………………………. kell. A mai fiatalok 

mind (12) ……………………… mennek, pedig egy jó szakmával könnyebben lehet 

boldogulni. 

 

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

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

            12  

 



 

írásbeli vizsga, III. összetevő  4 / 8 2007. október 24. 
0622 

Magyar mint idegen nyelv — középszint Név: ...........................................................  osztály:...... 

2. feladat 

 Egy időjárás-jelentést fog hallani. A helyes válasz betűjelét írja a megfelelő oszlopba! 

Munkáját a 0-val jelölt példa segíti. Most olvassa át a feladatot! 

 A B C Megoldás 

(0)  A szél viharos északi erős nyugati viharos 
nyugati 

C 

(13) Az ország északi felén   
a mai napon: 

hideg jelentős 
havazás  

záporok  

(14) A jellemző hőmérséklet 
szombat reggelre:  

mínusz egy 
fok 

mínusz hét 
fok 

plusz két fok  

(15) A nap nyugszik: tizenhat óra 
nyolc perckor

hat óra nyolc 
perckor 

tizennyolc óra 
nyolc perckor 

 

(16) Szombattól szerdáig az 
idő: 

szeles, hideg csendes, 
hideg 

csendes, 
meleg 

 

(17) A Balaton vízhőmér-
séklete: 

két-három fok egy-három 
fok 

három fok  

(18) Athén tizenkét fok, 
esős 

tizennégy fok, 
napos 

tizennégy fok, 
változó 

 

(19) Bécs hét fok, 
havaseső 

négy fok, 
zápor 

hét fok, eső  

(20) Kolozsvár három fok, 
hózápor 

 

hét fok, 
hózápor  

 

hat fok, zápor  

(21) Párizs tíz fok, napos tíz fok, havas nyolc fok, 
napos 

 

(22) Prága hat fok, eső hét fok, zápor hat fok, 
hózápor 

 

(23) Zürich tizenegy fok, 
havazás 

egy fok, zápor egy fok, 
havazás 

 

 

 

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

13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. Max. Elért 
pont 

           11  

 



 

írásbeli vizsga, III. összetevő  5 / 8 2007. október 24. 
0622 

Magyar mint idegen nyelv — középszint Név: ...........................................................  osztály:...... 

3. feladat 

A szöveg a magyarok étkezési szokásairól szól. Hallgassa meg a szöveget, és válaszoljon 

röviden a kérdésekre! Munkáját a 0-val jelölt példa segíti. Most olvassa át a feladatot! 

(0) Hogyan fejezné be a magyar mondást: az a tiéd, … ? 

Amit megeszel. 

(24) Hány éven át figyelte a magyarok étkezési szokásait a Piackutató Intézet? 

…………………………………………………………………………………………………... 

(25) Mennyit költenek élelmiszerre a magyar családok? 

…………………………………………………………………………………………………... 

(26) Mennyit költenek élelmiszerre a családok a nyugat-európai országokban? 

…………………………………………………………………………………………………... 

(27) Mit eszik a magyar felnőttek kétharmad része? 

………………………………………………………………………………………………….. 

(28) Hogyan mutatják meg a magyarok, hogy van pénzük? 

………………………………………………………………………………………………….. 

(29) Kik szeretik a hagyományos konyhát? 

…………………………………………………………………………………………………... 

(30) Miért kövérek a falusi nők? 

…………………………………………………………………………………………………... 

(31) Kik tartják fontosnak a modern étkezést? 

………………………………………………………………………………………………….. 

(32) Mit esznek a magas keresetű, középkorú, nagyvárosi nők? 

………………………………………………………………………………………………….. 

 

(33) Hol szeretnek enni a 15-19 éves fővárosi diákok? 

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

 



 

írásbeli vizsga, III. összetevő  6 / 8 2007. október 24. 
0622 

Magyar mint idegen nyelv — középszint Név: ...........................................................  osztály:...... 

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

24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. Max. Elért 
pont 

          10  



 

írásbeli vizsga, III. összetevő  7 / 8 2007. október 24. 
0622 

Magyar mint idegen nyelv — középszint Név: ...........................................................  osztály:...... 



 

írásbeli vizsga, III. összetevő  8 / 8 2007. október 24. 
0622 

Magyar mint idegen nyelv — középszint Név: ...........................................................  osztály:...... 

 
 
 
 

  
maximális 
pontszám

elért 
pontszám 

1. feladat 12   
2. feladat 11  III. Hallott szöveg értése 
3. feladat 10  

ÖSSZESEN 33   
    
    
      
 javító tanár  

 
 

Dátum:  ................................................ 
 
 
 
 
 
 
 
 
__________________________________________________________________________  
 
 

   
pontszáma

programba 
beírt 

pontszám  
 I. Olvasott szöveg értése    
 II. Nyelvhelyesség    
 III. Hallott szöveg értése      

    
      
      
           

javító tanár  jegyző 
 
 
 Dátum: ......................................  Dátum: .................................  
 
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. össze-
tevővel, akkor ez a táblázat és az aláírási rész kitöltendő!   

A vizsgának ebben a részében három feladatot kell megoldania.  

 



 

Magyar mint idegen nyelv  középszint — írásbeli vizsga 0622 
  IV. Íráskészség 

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

 
 
 
 
 
 
 
 

MAGYAR 
MINT IDEGEN NYELV 

 
KÖZÉPSZINTŰ 

ÍRÁSBELI VIZSGA 
 

2007. október 24. 8:00 
 

 
IV. Íráskészség 

 
 

Időtartam: 60 perc 
 
 
 

Pótlapok száma 
Tisztázati  
Piszkozati  

 
 
 

OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS 
MINISZTÉRIUM 
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írásbeli vizsga, IV. összetevő  2 / 12 2007. október 24. 
0622 

Magyar mint idegen nyelv — középszint 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. 



 

írásbeli vizsga, IV. összetevő  3 / 12 2007. október 24. 
0622 

Magyar mint idegen nyelv — középszint Név: ...........................................................  osztály:...... 

 
1. feladat 

A Kiselefánt című ifjúsági lap pályázatot hirdet. Vegyen részt a pályázaton egy cikkel! A 

szöveg terjedelme 40-80 szó legyen! A feladat megoldásához szótár használható.  

 

PÁLYÁZATOT hirdetünk ! 

Nyári kaland 

címmel  írd meg a legérdekesebb, legkedvesebb nyaralási élményedet! 
(Fényképet is mellékelhetsz.) 

A pályázatnak tartalmaznia kell: nevedet, életkorodat, elérhetőségedet 

Három kategóriában nevezhetsz: 1. általános iskolások (10-14 évesek) 

                                                      2. középiskolások (15-19 évesek) 

                                                      3. fiatal felnőttek (20-25 évesek) 
A pályázatot elküldheted e-mailben: lap@kiselefánt.hu 

                                         és postán: Kiselefánt Szerkesztősége 1828 Budapest Pista u. 20. 

                                                          (A borítékra írd rá: „Nyári kaland”!) 

Az anyagokat folyamatosan várjuk! A legutolsó határidő: szeptember 1. 

A nyertesek ajándékot kapnak! 

A legjobb pályázati anyagokat megjelentetjük a lapunkban! 

 

Fogalmazásában térjen ki a következő szempontokra: 

• Indokolja meg, miért keltette fel érdeklődését a pályázat!  

• Vegye figyelembe, mit kell tartalmaznia a pályázatának! 

• Újságcikk formájában írja meg a legkedvesebb nyári élményét! 

• Indokolja meg, miért választotta ezt a történetet! 

 
 
……………………………………………………………………………………………….. 
 
…………………………………………………………………………………………………

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

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



 

írásbeli vizsga, IV. összetevő  4 / 12 2007. október 24. 
0622 

Magyar mint idegen nyelv — középszint Név: ...........................................................  osztály:...... 

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

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

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

Értékelési szempont Maximális pontszám Elért 
pontszám 

Tartalom és szöveghossz 6 pont  

Nyelvhelyesség 5 pont  

Összesen 11 pont  

 



 

írásbeli vizsga, IV. összetevő  5 / 12 2007. október 24. 
0622 

Magyar mint idegen nyelv — középszint Név: ...........................................................  osztály:...... 

2. feladat 

Ebben a feladatban két téma közül választhat. Csak egyet kell kidolgoznia. A szöveg 

terjedelme 80-120 szó legyen! A feladat megoldásához szótár használható. 

 

A) Ön szeretné jobban megismerni a magyar népszokásokat. Írjon levelet barátjának 

/barátnőjének! Beszélje rá őt, hogy együtt látogassanak el a szentendrei Szabadtéri 

Néprajzi Múzeum (skanzen) húsvéti programjaira! Fogalmazásához használja fel az 

újságcikk szövegét!  

 A szentendrei Szabadtéri Néprajzi Múzeum nagy hangsúlyt fektet arra, hogy 

változatos programokkal mutassa be a magyar népi kultúrát. Az idei „Húsvét a skanzenban” 

különösen jónak ígérkezik, hiszen a „Nagy Ízutazás (borok, ételek bemutatója)” 

rendezvénysorozathoz kapcsolódik. Április 16-án és 17-én a látogatókkal együtt készítik el a 

hagyományos húsvéti kalácsot. Felelevenítik a húsvéti népszokásokat, például a tojásfestést. 

Ezt népművészek mutatják be, majd a vendégek is megpróbálkozhatnak a tojások díszítésével. 

A játékudvarban népi ügyességi és sportjátékokban lehet részt venni.  

 A programban még népzenei bemutatók, táncház és bábjátékok is szerepelnek. 

(Húsvét a skanzenban. www.itthon.hu 2006. 03.27.) 

 

 Fogalmazásában térjen ki a következő szempontokra: 

• Milyen hagyományos ünnepek vannak az Ön hazájában? 

• Milyen magyar ünnepeket ismer? 

• Miért érdemes elmenni a Szabadtéri Néprajzi Múzeumba? Győzze meg a barátját / 

barátnőjét! 

• Tartsa be a magánlevél írásának formai követelményeit! 

vagy: 

 

B) Egy vitaindító cikket olvasott az iskolaújságban a környezetvédelemről. Fogalmazza 

meg véleményét olvasói levélben!  

Felelősek vagyunk-e környezetünkért, a bennünket körülvevő világért? Sokan azt 

mondják: semmit sem tehetünk. Ne felejtsük el, ha mindenki ölbe tett kézzel várja, hogy 

valahogy megoldódjanak a dolgok, akkor a jövőnket veszélyeztetjük. A hétköznapokban 

tulajdonképpen egyetlen módszert kell elsajátítanunk, ez pedig a takarékosság. Például egy 

átlagos magyar család a háztartásában felhasznált energia 60 százalékát fűtésre költi.  



 

írásbeli vizsga, IV. összetevő  6 / 12 2007. október 24. 
0622 

Magyar mint idegen nyelv — középszint Név: ...........................................................  osztály:...... 

Máris van lehetőséged a cselekvésre: nem kell, hogy a szobádban + 30 fok legyen, elég a + 23 

fok is!     

 Energiaszükségletünk kielégítésére folyókat zárunk el, erdőket tüzelünk el, füsttel 

terheljük a levegőt, savasesőket és globális felmelegedést okozva.   

A rengeteg vegyszer a tiszta vízzel együtt kerül a természetbe. Az eredmény, hogy 

egyes növény- és állatfajok mára végleg eltűntek, vagy a kipusztulás szélére jutottak. 

 Ugye szörnyű? Ám ezt a sok szörnyűséget nem gonosz emberek okozzák, hanem mi 

magunk! Ne várjunk másokra! Mindennapi, apró döntéseinkkel változtassunk a világ sorsán! 

(Kovács Gyula: Tündértanfolyam című cikke nyomán. Süni. 2006. 01.) 

 

Fogalmazásában térjen ki a következő szempontokra: 

• Fontosnak tartja-e a környezetvédelmet? 

• Van-e szerepet a környezetvédelemnek a hétköznapokban? Írjon példákat! 

• Jó ötletnek tartja-e, hogy a mindennapi szokásokon változtatva védjük a környe-

zetünket? 

• Írjon néhány ötletet! 

• Írja le, mi az oka, ha támogatja, illetve mi az oka, ha nem támogatja a környezet 

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

 

Értékelési szempont Maximális pontszám Elért pontszám 

Tartalom  5 pont  

Formai jegyek és hangnem  2 pont   

Szövegalkotás 3 pont  

Szókincs, kifejezésmód 6 pont  

Nyelvtan, helyesírás 6 pont  

Összesen 22 pont    
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maximális 
pontszám

elért 
pontszám 

1. feladat 11  IV. Íráskészség 2. feladat 22  
ÖSSZESEN 33   

    
    
      
 javító tanár  

 
 

Dátum:  ................................................ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
__________________________________________________________________________  
 
 
 
 

   
pontszáma

programba 
beírt 

pontszám  
 I. Olvasott szöveg értése    
 II. Nyelvhelyesség    
 III. Hallott szöveg értése    
 IV. Íráskészség      

    
      
      
           

javító tanár  jegyző 
 
 
 Dátum: ......................................  Dátum: .................................  
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