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Fontos tudnivalók 

Figyeljen a következőkre! 

1. A szövegértési feladatok megoldásához semmilyen segédeszközt nem használhat. 

2. Olvassa el figyelmesen a feladatokat! Minden feladatban (0) kód alatt egy példát ta-

lál, amely segíti Önt a megoldásban. 

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 helye-

set! Csak egyértelmű javítást fogadunk el. 
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1. feladat 

A Beszélgetés Jánossal a Világharmónia futásról című cikkből kigyűjtöttük a kérdéseket. 

Párosítsa össze a cikkben szereplő válaszokat az egyes kérdésekkel! A feladat megoldá-

sát a 0-val jelölt példa segíti. 

Kérdések 
0. János, mely országokon haladt át a váltófutás? 
1. Ezek közül hol fogadtak a legszívélyesebben? 
2. Elmondanál egy átlagos napi programot? 
3. Milyen hosszú távot futottatok egy nap alatt? 
4. Találkoztatok-e olyan személyiségekkel, híres emberekkel, akiknek a neve a magyaroknak 

is ismerős? 
5. Milyen nehézségekkel kellett szembenéznetek akár a szervezés, akár a lebonyolítás kap-

csán? 
6. Nem mindenki futotta végig a teljes napi távot. Milyen járművekkel utaztak azok, akik ép-

pen nem futottak? 
7. Mi volt a legnagyobb élmény számodra? 
8. Hogyan barátkoztatok össze a helyi gyerekekkel? 
9. Milyen változásokon mentél keresztül a Világharmónia futás alatt? Érzed-e, hogy megvál-

tozott a véleményed a világról, vagy akár az egyes országokról? 
10. Hány emberrel találkoztatok így a Világharmónia futás során? 
11. Elmennél legközelebb is? 

Válaszok: 

a.) Franciaországig egy kisbusz segítette a csapatot, azután két kisbusszal folytattuk utunkat. 
b.) Körülbelül fél kilenckor indultunk. Ha sikerült találkozót szervezni a helyi polgármeste-

rekkel, vezetőkkel vagy iskolás gyerekekkel, akkor erre kilenc és fél tíz között került sor. 
Persze a nap legnagyobb részét a futás tette ki. Az esti öt, hat, esetleg hétórai megállásig 
egyetlen szünetet tartottunk, amikor közösen ebédeltünk. 

c.) Igen. Hogy mikor és hol lesz, azt nem tudom, de feltétlenül szeretnék megint ott lenni. 
d.) A Világharmónia futás európai szakaszán vettem részt az első öt héten. Portugáliában 

kezdtünk, majd jött Spanyolország, Franciaország, Írország, Észak-Írország, Skócia, végül 
Anglia és Wales. 

e.) Több tízezerrel. 
f.) A program során nagyon sok külföldi miniszterrel és polgármesterrel ismerkedtünk meg, 

de nem igazán tudom, mennyire ismerik őket itt Magyarországon. Igen sok híres futóval 
és Guinness-rekordtartóval is találkoztunk. 

g.) Talán Írország volt a legbarátságosabb, de mindenhol nagyon jól fogadtak. 
h.) A csoport összesen száz-százhúsz kilométert futott naponta, fejenként pedig átlagosan tíz-

tizenkettőt teljesítettünk. 
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i.) Az időjárás gyakran megnehezítette a dolgunkat. Spanyolországban például voltak igen 
hideg és szeles napjaink, Portugáliában fagypont alatt is futottunk néhányszor. Franciaor-
szágban viszont néha még a kelleténél is jóval melegebb volt. Nagy-Britanniában pedig a 
sok eső tett próbára bennünket. Egy ilyen nagy vállalkozás nem mindig könnyű, de talán 
legcsodálatosabb oldala az, ahogyan fokozatosan jóban-rosszban összeszokik a csapat. 

j.) Az iskolák voltak a legérdekesebbek. Körülbelül ötven iskolába látogattunk el a futás so-
rán, de az is lehet, hogy hetvenbe. A gyerekek mindig nagy örömöt és boldogságot hoztak 
közénk. Egy-egy ilyen találkozó nagyon sok erőt adott. Jó érzés, hogy azonnal megérzik a 
Világharmónia futás lényegét. Nekik nem kell magyarázni semmit. És sokat játszottunk is 
velük. 

k.) Természetesen változtam, és ez a változás mindenképpen nagyon-nagyon pozitív. A befo-
gadás képessége, a nyitottság – ez a két dolog, ami örökre emlékezetes marad számomra. 
Ezt pedig mindenkin tapasztalhattam, bármerre is jártunk, kivétel nélkül mindenütt. Amint 
az emberek megfogták, vagy csak épp megérintették a Világharmónia Fáklyát, máris 
őszinte boldogság ült az arcukra. Ez alól nem volt kivétel sem az idős, sem a fiatal, sem a 
fekete, sem az ázsiai, sem a fehér bőrű ember. Mindegyikükre egyformán hatott a Világ-
harmónia futás. Mi közelebb kerültünk hozzájuk, ők közelebb kerültek hozzánk és egy-
máshoz is. 

l.) Például úgy ismerkedtünk, hogy mindegyikünk a saját anyanyelvén beszélt, és a gyere-
keknek ki kellett találni, hogy miről van szó, honnan jött az illető, meg ilyesmi. A magyart 
persze sosem találták ki. Voltam kínai, japán, afrikai és még sok más. Olyan is volt, hogy 
ötszáz gyerek fogadott minket egyetlen helyen. Ez egy leányiskola volt, csupa kislány. A 
helyi nemzeti televízió is készített erről felvételt. Nagy esemény voltunk. Emlékszem, 
hogy a közlekedési miniszter az elején még próbált „hivatalosan” és kimérten viselkedni, 
később azonban annyira elragadta a hangulat és a lelkesedés, hogy a tőlünk kapott Világ-
harmónia pólóba átöltözött mindenki szeme láttára. Ezután az ötszáz kislánnyal három 
kört futott az iskola körül. 

A megoldás: 

kérdés (itemszám) 0. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 

válasz d            

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

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

Olvassa el a „Torkos Csütörtök a koplalós hétköznapok ellen” című újságcikket, és – 

az olvasott szöveg alapján – válaszoljon röviden az utána feltett kérdésekre! A fel-

adat megoldását a 0-val jelölt példa segíti. 

Budapesten estére már nem lehet helyet kapni a Torkos Csütörtök elnevezésű akcióban részt 
vevő éttermek többségében: vacsora- és ebédidőben már előre lefoglaltak minden asztalt. A 
betévedő vendégeknek legfeljebb délután van módjuk arra, hogy fél áron egyenek-igyanak.  

A tavaly útjára indított Torkos Csütörtök elnevezésű akcióban az éttermek vállalták, hogy 
ezen a napon csak a teljes ár felét fizettetik ki a vendégekkel. A cél - mint a szervező Magyar 
Turizmus Zrt. elnöke elmondta - az étterembe járás népszerűsítése. És persze a hagyományőr-
zés. (Torkos Csütörtökön - annak ellenére, hogy a húsvéti böjt kezdetét jelentő Hamvazószer-
dát követte - ismét szabad volt húst fogyasztani, sőt, néhol kötelező is volt a nagy zabálás: a 
farsangi maradékok eltűntetésére szolgált ez a nap.)  

Mit válasszunk Torkos Csütörtök napján az étlapról? Paprikás csirkét vajas galuskával, cse-
megeuborkával, utána farsangi fánkot baracklekvárral? Vagy rakjuk meg jól a tányérunkat a 
salátabárból friss zöldségekkel, öntsük nyakon az egészet joghurtos, kapros mártással, máso-
diknak meg kérjünk roston sült lazacot, és fejezzük be az ebédet gyümölccsel?  

A legtöbb vendéglős és konyhafőnök is ezzel küzd: engedjen-e a hagyományos magyaros 
konyha, a nagymama főztje iránti nosztalgiának, vagy válassza a korszerűbb utat, és az egész-
ségesebb táplálkozást hirdetők tanácsait fogadja meg?  

2006-ban mintegy 500 vendéglátóhely kapcsolódott be a félárú akcióba. A tavaly februári 
torkos napon 683 vendéglátóhelyen felezték meg az étel-ital számlák végösszegét, míg idén 
már 1008 helyre várják alacsony árakkal a vendégeket, azzal a nem titkolt céllal, hogy ahol 
kedvesen fogadják és finom ételekkel kényeztetik a vendéget, oda majd visszatér az év más 
napjain is.  

Ezen a csütörtökön a vendéglátás számos formája és kínálata között válogathatunk: mehetünk 
étterembe, vendéglőbe, sörözőbe, teaházba, pizzériába, szendvicsbárba, eszpresszóba, pub-ba, 
de akár palacsintázóba is. S ha még ezek után is kevesellné valaki a változatosságot, ebédelhet 
hajón, és vacsorázhat akár vonaton is. Akinek ez sem elég, és új, különleges ízekre vágyik, 
megkóstolhatja az indonéz, a mexikói, az üzbég, a skót, a szlovák, az amerikai és más népek 
főztjét is a nemzeti éttermek valamelyikében.  

A tavalyi Torkos Csütörtök vendégeinek 61 százaléka élt a kedvezményes lehetőséggel a la-
kóhelyén, a többiek nem sajnálták az időt és a pénzt, és elutaztak otthonról, hogy máshol él-
vezzék a szakácsok kínálatát.  

A szervezők szerint az akció egyértelműen sikeres. Mutatja ezt a részt vevő éttermek számá-
nak a növekedése, de az is, hogy az idén már több vendég készült előre az alkalomra, és fog-
lalt asztalt - igencsak korán – erre a napra. De az is sikernek könyvelhető el, hogy több étte-
rem meghosszabbította a féláras napokat néhány nappal.  

Az egyik étteremtulajdonos megjegyezte: van még hová fejlődni, hiszen egy felmérés szerint 
az amerikai fővárosban például hetente négyszer mennek étterembe, miközben a budapestiek 
évente csak tizenegyszer. 

(Népszabadság • 2008. január 31.) 
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Kérdések: 
0. Honnan tudhatjuk, hogy a vendégek nagyon kedvelik a Torkos Csütörtök elneve-

zésű akciót? 
Az éttermekben már nem lehet helyet kapni.  
vagy 

Már minden asztalt lefoglaltak. 
12. Mennyire olcsó egy ebéd vagy vacsora ezen a napon? 

…………………………………………………………………………………… 
13. Milyen két étkezési irányzat létezik Magyarországon? 

…………………………………………………………………………………… 
14. Miért vesznek részt az akcióban az éttermek? 

…………………………………………………………………………………… 
15. Említsen legalább 3 különböző típusú vendéglátóhelyet, ahová elmehetünk! 

…………………………………………………………………………………… 
16. Írjon példát 1 különleges helyszínre, ahol ehetünk! 

…………………………………………………………………………………… 
17. 2007-ben mennyien választottak otthonuktól távolabbi éttermet? 

…………………………………………………………………………………… 
18. Kik mennek többször étterembe, a magyarok vagy az amerikaiak? 

…………………………………………………………………………………… 

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

12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. Max. Elért 
       7  
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3. feladat 

Párosítsa össze az egyes lakberendezési tárgyak leírását a hozzá tartozó képpel! A 
feladat megoldását a 0-val jelölt példa segíti. 

Az otthon a legfontosabb hely a világon. Termékek, ötletek, amelyekkel jobb, biztonságo-
sabb, vidámabb és kellemesebb lesz az élet. Válogass legfrissebb kínálatunkból! 

0. BENCE Íróasztal (nyír, 140x65cm) 28.900 Ft  

19. TEXAS Csillár szürke 9.590 Ft 

20. VELENCE Függöny + elkötő, fehér, többszínű 5.990 Ft  / 2 darab 

21. FANNY Asztali lámpa, sötétbarna, fehér 11.900 Ft 

22. PEDRO Fotel, fekete bőr, 69.900 Ft 

23. ALIBABA Szőnyeg 49.900 Ft 

24. DÖNCI Hintaszék, dió-bőr 25.900 Ft 

25. LILLA 2 személyes kanapé, fekete/fehér 36.900 Ft 

26. NORBI Polc 125.760 Ft 

27. JOHANNA Dupla ágy, fekete-barna 140x200 cm, 76.900 Ft 

28. HULIGÁN Pedálos szeméttartó 2.490 Ft 

29. JANCSI Törülközőtartó,4 rúd 2.790 Ft 

(Bútoráruházi katalógus, 2007) 
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tárgy (itemszám) 0. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 

kép j           
 

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

19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. Max. Elért 

          
 

11  
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  maximális 
pont 

elért 
pont 

1. feladat 11   
2. feladat 7   I. Olvasott szöveg értése
3. feladat 11   

FELADATPONT ÖSSZESEN 29   
VIZSGAPONT ÖSSZESEN 33  

    
    
    
      
 javító tanár  

 
 

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

   
pontszáma

programba  
beírt pont-

szám  
 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 nyelvhelyesség feladatok megoldásához semmilyen segédeszközt nem használhat. 

2. Olvassa el figyelmesen a feladatokat! Minden feladatban (0) kód alatt egy példát talál, 

amely segíti Önt a megoldásban. 

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 

Írja be az alábbi mondatokba a zárójelben megadott igék megfelelően ragozott múlt 

idejű alakját! A feladat megoldását a 0-val jelölt példa segíti. 

Egy táskán múlott az életem 

Soha nem gondoltam volna , hogy egy táska meghatározhatja emberek életét. Még egyetemista 

koromban egy csütörtök délelőtt a HÉV-en ……utaztunk…… (utazik – 0.) haza Budapestről a 

barátnőmmel. Két külföldi fiatalember ………………………… (ül – 1.) a közelben. Az egyik – 

a magas, szőke, kék szemű – különösen ………………………… (tetszik – 2.) nekem. 

Leszállásuk után ……………………….. (észrevesz – 3.), hogy az ülésen 

………………………...(marad – 4.) egy kis táska az útlevelükkel és más fontos iratukkal. 

Szerencsére a szálloda címe is ott ………………………… (van – 5.). Rövid gondolkodás után 

elvittük a szállodába a fiúknak a táskát, ők pedig örömükben …………………………. (meghív 

– 6.) mindkettőnket ebédelni. A jó hangulatú ebéd után mind a négyen ………………………… 

(elmegy – 7.) várost nézni. Együtt ……………………….. (tölt – 8.) mind a négy napot. A 

barátnőm kapcsolata a másik fiúval ezzel véget is ért. Mi viszont hosszú levelezés és több közös 

balatoni nyaralás után, megismerkedésünk negyedik évében ………………………… (elhatároz 

– 9.), hogy összeházasodunk. Azóta boldog házasságban élünk Magyarországon, és van már egy 

egyéves szőke feketeszemű kislányunk. Ha megnő, elmeséljük majd neki a megismerkedésünk 

romantikus történetét, amiből természetesen a táska sem maradhat ki. 

(Oázis, 2006. szeptember 27.) 

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

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

         9  
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2. feladat 

A táblázatban megadott három lehetőség közül válassza ki a helyes szóalakot, és írja be a 

szövegbe! A feladat megoldását a 0-val jelölt példa segíti. 

Sokat ér a hulladék 

Tudta-e, hogy ha a magyar ……háztartásokban…… (0.) keletkező szemetet bevásárlókocsikba 

tennénk, akkor azok kétszer körbeérnék a Földet?  

........................................ (10.) egyik fő oka a csomagolóanyagok nagy mennyisége. Minden 

terméknek van csomagolása, hiszen még a csomagolatlanul szállított terméket is haza kell vinni 

valamiben. A csomagolás anyaga papír, üveg, műanyag vagy fém lehet. Csomagolóanyagra azért 

van szükség, mert ezek védik az árut a …………………………………. (11.) és 

megjelenésükkel felkeltik a vásárlók …………………………………. (12.), hiszen mindenki azt 

veszi meg szívesen, ami tetszik neki. 

Sajnos azonban mindannyian megfizetünk a …………………………………. (13.). Ahogy 

kibontjuk és elfogyasztjuk otthon a hazavitt élelmiszert, a szép és hasznos csomagolás 

…………………………………. (14.) válik. A sok üres üveg, doboz már nem jó 

…………………………………. (15.), pedig sok-sok …………………………… (16.) került az 

elkészítésük! Gondoljuk meg, mennyi idő, munka és energia kell egy-egy üveg vagy doboz 

készítéséhez! Szerencsére ma már egyre többen gondolkodnak ezen, és keresik a 

................................................... (17.) erre a problémára. A műanyagpalackokat, üvegeket külön 

…………………………………. (18.) gyűjtik, és próbálják azokat minél nagyobb mértékben 

feldolgozni. Segítsük őket, hiszen ezzel magunkon is segítünk! 

(due tallózó. 2007. január – február) 

0. háztartásoknak háztartásokra háztartásokhoz háztartásokban
10. Ennek Ebben Erről Ezt 

11. bepiszkolódástól bepiszkolódást bepiszkolódásig bepiszkolódásnak 

12. érdeklődésére érdeklődésével érdeklődését érdeklődésétől 

13. szépséggel szépségért szépséghez szépségben 

14. feleslegessel feleslegesnek feleslegesből feleslegessé 

15. semmit semmire semmi előtt semmiért 

16. pénznek pénzből pénzbe pénzt 

17. megoldásban megoldást megoldáshoz megoldásra 

18. szemetesekben szemetesekről szemetesekért szemetesekig 



 

írásbeli vizsga, II. összetevő 5 / 8 2008. október 20. 
0811 

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

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

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

         9  

3. feladat 

Az alábbi szövegbe helyezze be a zárójelben megadott kötőszavak közül az odaillőt! A 

feladat megoldását a 0-val jelölt példa segíti. 

(ahol, amikor, de, és, hanem, hiszen, hogy, mert) 
Múzeumok éjszakája 

A legtöbb ember nappal dolgozik, éjszaka pedig pihen. Így történik ez általában a múzeumokban 

is. Az év 365 éjszakájából azonban van ez alól egy kivétel. Ez az éjszaka különleges, 

...hiszen…(0.) ekkor, június 23-án több mint száz kulturális intézmény nyitja meg éjszakára a 

kapuit. Országszerte majdnem negyedmillió ember vált ilyenkor belépőjegyet. Bútormúzeum, 

színészmúzeum, fényképészmúzeum is szerepel a látnivalók között. Nemcsak a sok lehetőség, 

………………… (19.) a hangulat is csodássá teszi ezt az estét. Nincs még egy éjszaka, 

…………………... (20.) a kultúra így összekapcsolódna a vidámsággal. Ezen az éjszakán az 

emberek kiállításról kiállításra, koncertről koncertre járnak, ………………….. (21.) ezt követi 

egy vacsora valahol az utcán. Eközben a gyerekek azt is élvezik, ………………….. (22.) ezen az 

estén nem kell korán lefeküdni, hanem együtt járkálhatnak a felnőttekkel. Rengetegen sétálnak, 

………………….. (23.) sokan vannak biciklivel is. Néhány múzeum előtt, ………………….. 

(24.) egy kicsit sorban is kell állni, új ismeretségek is születnek. Mindenki nyugodt, türelmes, 

………………….. (25.) ilyenkor senkinek sincs semmi más fontos dolga: ez az éjszaka a 

kultúráé. 

(Nők Lapja 2007. július 4.) 

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

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

       7  



 

írásbeli vizsga, II. összetevő 6 / 8 2008. október 20. 
0811 

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

 



 

írásbeli vizsga, II. összetevő 7 / 8 2008. október 20. 
0811 

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



 

írásbeli vizsga, II. összetevő 8 / 8 2008. október 20. 
0811 

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

 
 
 
 
 
 

  maximális 
pont   

elért 
pont 

1. feladat 9  
2. feladat 9  II. Nyelvhelyesség 
3. feladat 7  

FELADATPONT 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 0811 
  III. Hallott szöveg értése 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 

MAGYAR 
MINT IDEGEN NYELV 

 
KÖZÉPSZINTŰ 

ÍRÁSBELI VIZSGA 
 

2008. október 20. 8:00 
 

 

III. Hallott szöveg értése 
 
 

Időtartam: 30 perc 
 
 

Pótlapok száma 
Tisztázati  
Piszkozati  

 
 
 

OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS 
MINISZTÉRIUM 
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R
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T

T
S
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G

I 
V
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S
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0
0
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0
. 



 

írásbeli vizsga, III. összetevő  2 / 8 2008. október 20. 
0811 

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

 
Fontos tudnivalók 

Figyeljen a következőkre! 
• A most következő feladatok megoldásához semmilyen segédeszközt nem használhat. 
• Olvassa el figyelmesen a feladatokat! Minden feladatban (0) kód alatt egy példát 

talál, amely segíti Önt a megoldásban. 
• Tollal dolgozzon! 
• Ha javítani akar, egy vonallal húzza át a hibás megoldást, és írja fölé vagy mellé a 

helyeset! Csak egyértelmű javítást fogadunk el. 
A vizsgának ebben a részében 3 feladatot kell megoldania. 
A feladatokat ebben a füzetben találja meg. 
Minden szöveget kétszer fog hallani. 
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. 
Mindhárom szöveget így fogja meghallgatni. 
A feladatokat zene választja el. 
A teljes feladatsor elhangzása után még marad idő az ellenőrzésre. 
Összesen 30 percig dolgozhat. 
Jó munkát! 



 

írásbeli vizsga, III. összetevő  3 / 8 2008. október 20. 
0811 

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

1. feladat 

Egy rádióműsort fog hallani. Az elhangzottak alapján állapítsa meg, hogy a 

táblázatban található állítások közül melyek hangzottak el a szövegben (igazak – I), 

és melyek nem (hamisak – H)! Tegyen egy X jelet a megfelelő oszlopba! A feladat 

megoldását a 0-val jelölt példa is segíti. 

 I H 

(0) Zsuzsát már a gimnázium első osztálya után elengedték külföldre a szülei.  X 

1. Zsuzsa sok időt töltött a barátaival Párizsban, ezért mindent kényelmesen meg 
tudtak nézni.   

2. Zsuzsa imádta a Doors együttes zenéjét, ezért Jim Morrison szülőházát is 
fölkereste.   

3. Mivel Zsuzsa mindent okosan, óvatosan intézett, ezért szülei a Tiszához is 
elengedték kettesben a barátnőjével.   

4. Csaba fiatalkorának legszebb nyarát a nyolcadik osztály befejezése után élte át.   

5. Csaba először egy salgótarjáni üzletben keresett egy kis pénzt.   

6. Csaba ezen a nyáron egy gyönyörű, de szegény lányba lett szerelmes.   

7. A nyár végén Csabáék a szomszéd német család Mercédeszét is meg tudták venni.   

8. Balázs szüleivel Kanadában, Torontóban nyaralt.   

9. Balázs dolgozott is a nyáron.   

10. Balázs kipróbálhatta, milyen egy Porschét vezetni.   

11. Eszter legszebb nyara egy amerikai ösztöndíjhoz kapcsolódik.   

12. Az igazi élmény Eszter számára a vidéki farmon töltött három hét volt.   

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

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

            12  

 



 

írásbeli vizsga, III. összetevő  4 / 8 2008. október 20. 
0811 

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

2. feladat 

Hallgasson meg egy programajánlatot! Az elhangzottak alapján az alábbi 

táblázatban jelölje egy X jellel, hogy melyik nap melyik rendezvényre kerül sor! A 

feladat megoldását a 0-val jelölt példa is segíti. 

Rendezvények 
0. reneszánsz korcsolyabál 
13. Csajkovszkij koncert egész nap 
14. Yamato – Japán dobosai 
15. Harlem Globetrotters kosárlabdashow 
16. Állatkerti farsang 
17. „Száz év varázslat” Disney jégshow 
18. Filmszemle 

Itemszám hétfő kedd szerda csütörtök péntek szombat vasárnap

0.   X     

13.        

14.        

15.        

16.        

17.        

18.        

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

13. 14. 15. 16. 17. 18. Max. Elért 

      6  



 

írásbeli vizsga, III. összetevő  5 / 8 2008. október 20. 
0811 

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

3. feladat 

Egy beszélgetést fog hallani. A beszélgetésre vonatkozó alábbi állítások 

mindegyike egy-egy tévedést tartalmaz. Hallgassa meg a beszélgetést, és javítsa ki 

a tévedéseket! A feladat megoldását a 0-val jelölt példa is segíti. 

0. A riporter  20  évvel ezelőtt találkozott először Pannival. 

……… Nem 20, hanem 10. …………………………………………………………… 

19. Panni az egyetem után ismerte meg a férjét. 

…………………………………………………………………………………………… 

20. Panni fia, Ákos, sajnos nem szeret olvasni. 

…………………………………………………………………………………………… 

21. Panniék két év múlva szeretnének újra Indiába utazni. 

…………………………………………………………………………………………… 

22. Panni úgy gondolja, hogy az itthon töltött évek nem hasznosak számára. 

…………………………………………………………………………………………… 

23. Lilla ügyesen gitározik, és könnyen tanul verseket. 

…………………………………………………………………………………………… 

24. Panni mozgalmas életébe nem fér bele a nyaralás. 

…………………………………………………………………………………………… 

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

19. 20. 21. 22. 23. 24. Max. Elért 

      6  

 



 

írásbeli vizsga, III. összetevő  6 / 8 2008. október 20. 
0811 

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

 



 

írásbeli vizsga, III. összetevő  7 / 8 2008. október 20. 
0811 

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

 



 

írásbeli vizsga, III. összetevő  8 / 8 2008. október 20. 
0811 

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

 
 
 
 
 

  
maximális

pont 
elért 
pont 

1. feladat 12   
2. feladat 6   III. Hallott szöveg értése
3. feladat 6   

FELADATPONT ÖSSZESEN 24   
VIZSGAPONT 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!   



 

Magyar mint idegen nyelv  középszint — írásbeli vizsga 0811 
  IV. Íráskészség 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 

MAGYAR 
MINT IDEGEN NYELV 

 
KÖZÉPSZINTŰ 

ÍRÁSBELI VIZSGA 
 

2008. október 20. 8:00 
 

 

IV. Íráskészség 
 
 

Időtartam: 60 perc 
 
 

Pótlapok száma 
Tisztázati  
Piszkozati  

 
 
 

OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS 
MINISZTÉRIUM 
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írásbeli vizsga, IV. összetevő  2 / 8 2008. október 20. 
0811 

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

 
Fontos tudnivalók 

Figyeljen a következőkre! 
 
1. A íráskészségi feladatok 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 / 8 2008. október 20. 
0811 

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

1. feladat 

Ön az alábbi e-mailt kapta a barátjától: 

Feladó: hacuka@narancsnet.hu 

Címzett: nathaskarcsi@pannonia.hu 

Tárgy: Megszülettél 

Kedves Károly! 

Nemsokára itt a születésnapod. Szívből gratulálunk, és minden szépet és jót kívánunk. Ebből 

az alkalomból szeretettel meghívunk téged egy ünnepi vacsorára. Mikor lenne neked jó? 

Hétköznap, vagy inkább hétvégén? Tetszene neked a Jópipa Étterem? Ha nem, választhatsz 

mást is. Örülnénk, ha Marit is el tudnád hozni. 

Várjuk válaszodat! Szia 

Imre és Kati 

50 – 80 szavas üzenetben válaszoljon a meghívásra! Írásában az összes érintett 

kérdésre térjen ki!  

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………



 

írásbeli vizsga, IV. összetevő  4 / 8 2008. október 20. 
0811 

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  
Nyelvhelyesség 5  
Összesen 11    

 



 

írásbeli vizsga, IV. összetevő  5 / 8 2008. október 20. 
0811 

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

2. feladat 

Válasszon ki egyet a következő két feladatból, és fejtse ki gondolatait 100-120 

szóban! 

Csak az egyik feladatot kell megoldania! 

A) Egy hetilap cserevakációt szervez olyan családok számára, akik meg szeretnék 

ismerni az ország más vidékeit, a saját lakásukat pedig máshonnan érkező 

családoknak adják át néhány hétre. Jelentkezzen a hetilapnál cserevakációra! 

Levelében térjen ki az alábbi részletekre: 

1. Ismertesse, milyen vidékre szeretne utazni. 

2. Írja meg, hogy milyen felszereltségű, beosztású, megközelíthetőségű lakást 

szeretne! 

3. Sorolja fel, milyen időpontok megfelelők az önök számára! 

4. Foglalja össze, milyen az ön lakása! 

5. Vázolja, hogy milyen programokat lelet elérni az önök lakásából! 

vagy 

B) Egy utazási iroda a nyári időszakra munkatársat keres. Válaszoljon az iroda 

újsághirdetésére! Levelében térjen ki a következőkre: 

1. Írja meg, hogy hol olvasta a hirdetést! 

2. Térjen ki arra, hogy melyik időszak lenne önnek a legalkalmasabb! 

3. Foglalja össze, milyen végzettségekkel és nyelvtudással rendelkezik! 

4. Röviden írja le, hogy milyen munkát szeretne végezni! 

5. Ismertesse, hogy eddig hol és milyen munkát végzett már! 

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………



 

írásbeli vizsga, IV. összetevő  6 / 8 2008. október 20. 
0811 

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

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

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

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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