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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 

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 

Olvassa el az alábbi újságcikket, és – az olvasott szöveg alapján – válaszoljon röviden 
az utána feltett kérdésekre! A feladat megoldását a 0-val jelölt példa segíti. 

A balatoni vidék nyári illata 

Befordulok a Mérleg utcába, benyitok a Parfümházba, és leülök Zólyomi Zsolt elé. 
Beszélgetni szeretnék vele arról, hogy mi mindent érez. Zsolt orrát Franciaországban, 
Versailles-ban képezték ki arra, hogy parfümszakértő legyen. Egy téli napon, amikor nagy 
volt benne a honvágy, megalkotta parfümnek a balatoni vidék nyári illatát: azt, amikor a 
verandán éppen felszolgálják a délutáni kávét, kinn a mezőn pedig bográcsban fő a vacsora. 

Amikor belépek a Parfümházba, az üres falakon csak egyetlen valami van: egy ismeretlen 
fiatal lány képe. 

- Tizenhat-tizenhét éves voltam – szólal meg Zólyomi –, amikor a Falk Miksa utcában 
megvettem ezt a festményt, de fogalmam sincs, hogy miért éppen ez kellett nekem. 

- Mi jut a képről az eszébe? 
- Egy gyerekkori szerelmem testillata. Ez a lány is nagyon fiatal és nagyon-nagyon 

szomorú. Zárkózott és melankolikus. 
- Mi volt a legelső illat, amire emlékszik? 
- A nagyszüleimnek Miskolcon volt házuk. A ház és a kert tele volt illattal. A 

körfolyosó végén vécé, száradó vakolat, a folyosó mentén frissen öntözött virágok, 
beljebb a jellegzetes szagú kavicságyás, a föld. Mindennek illata volt, még a 
nagymamám varródobozának is. Ezek a parfümökkel teli átlátszó vagy színes 
üvegcsék itt a parfümériában valójában emlékeket, érzelmeket őriznek. 

- Amikor gyerek volt, hogyan jött rá arra, hogy rendelkezik egy különleges képességgel, 
az illatok megkülönböztetésének és megjegyzésének képességével? 

- Sokáig nem jöttem rá, pedig már megvolt. Lassan alakult ki, és ugyanilyen lassan 
vettem észre, hogy ez a készségem más, több, ügyesebb, mint az átlagemberé. Amikor 
tízéves lettem, a szüleimmel Líbiába költöztünk. A papám szemorvosként dolgozott 
Líbiában. (Az anyukám tanár volt.) Egy tízéves gyereket minden meglep. Líbia 
annyira más illatú világ volt: a sivatag szaga kora hajnalban, és a tengeré… Tripoli 
tereinek az illata… és az iskola homokos udvarának a szaga is annyira más volt, mint 
Magyarországon. Kinyílt körülöttem a világ, és én gyűjteni kezdtem az illatokat. 
Emlékszem, amikor a múzeumokat jártuk, akkor odamentem a gyönyörű római kori 
kőszobrokhoz, és megfogtam, sőt meg is szagoltam őket.. Rájöttem, hogy a kövek 
illata eltérő. Anélkül gyűjtöttem az illatokat, hogy bárki felfedezte volna az én furcsa 
képességemet. Mindennek a csúcsát azonban a versailles-i iskola, a francia 
illatakadémia jelentette. Ott megtanítottak arra, hogy az illatokat hogyan bontsam 
alkotóelemeikre, majd azokból hogyan képezzek ismét illatot. Alapanyagokat, 
illatokat ismertünk meg, megjegyeztük őket, aztán behunyt szemmel és egyre 
gyorsabban föl kellett ismernünk. Amikor a záróvizsgára készültem, a napi adagom 
kilencven-száz illat volt. 

- Szép a munkája. 
- Azt szoktam mondani, hogy ez egy külön művészeti ág. 
- Amikor bejön egy nő, megszagolja? 
- Igen, de nem direkten. Számomra a nő bőre olyan, mint a festőnek a vászon. 
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- A nő tehet a teste illatáról? 
- Valamennyire felelős. Mert más a testillat akkor, ha valaki éjszakázik, dohányzik, 

iszik, ha nem alussza ki magát, ha beteges… 
- Akarom, de nem érzem, hogy az ön testillata milyen. 
- Elég semleges, mert a napjaim kilencven százalékában nincs rajtam illat. Ugyanis én 

akarok szagolni. 
- Ha bejön valaki, és azt kéri, hogy csináljon neki saját illatot, akkor ezzel mikor végez? 
- Háromnegyed év múlva. Úgy kezdődik minden, mint a mi beszélgetésünk. A saját 

testreszabott parfüm ára másfél millió forintnál kezdődik. 
- Sosem érdekelte, hogy mitől olyan jó a szaglása? 
- A festőt izgatja, hogy miért fest jobban, mint az átlag? 
- Most kinek csinál illatot? 
- Egy elképzelt nőnek. Dél-Franciaországban megismerkedtem egy libanoni lánnyal, és 

most őt képzelem el, ő a modell. Annak a lánynak a szépsége időtlen volt. Most azt az 
illatot keresem, amely olyan, mint amikor az ember mellett elsuhan egy titokzatos, 
lepelbe burkolózott asszony. 

- Szépen hangzik: elsuhanó illat, ami után vágyakozni lehet. De meddig él egy illat? 
- Hogy mikor romlik meg? Ha nem vigyáznak rá, két-három év múlva…  

(Scipiades Erzsébet, Szép szó, 2008. július 5.) 
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Kérdések: 
0. Hol található Budapesten a Parfümház parfüméria, ahol a riport készült? 

A Mérleg utcában. 

1. Mikor vásárolta Zólyomi Zsolt az üzletében található képet? 

 

2., 3. Említsen két illatforrást, amely Zólyomi Zsolt nagyszüleihez kapcsolódik! 

 

 
 

4., 5. Mi volt Zólyomi Zsolt szüleinek a foglalkozása? 

 

 
 

6. Melyik országban kezdte Zólyomi Zsolt szándékosan szagolni a tárgyakat? 

 

7. Említsen egy olyan tevékenységet, amelyet a francia illatakadémián kellett 
tanulnia! 

 

8. Említsen egy olyan okot, amitől egy nő testillata megváltozik! 

 

9. Miért nincs Zólyomi Zsolton általában illat? 

 

10. Mennyi idő alatt készít valakinek Zólyomi Zsolt saját illatot? 

 

11. Mennyibe kerül egy saját illat? 

 

12. Meddig él egy illat? 

 

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  
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2. feladat 

Az alábbiakban a Tetkó-történelem című újságcikket olvashatja, de a bekezdések 
sorrendjét megváltoztattuk. Állítsa helyes sorrendbe a bekezdéseket! Írja be a 
feladat végén lévő táblázatba a megoldást! A feladat megoldását a 0-val jelölt példa 
segíti. 
a.) A tetoválás napjainkban már legalább annyira természetesnek számít, mint húsz éve a 

fülbevaló. Divat lett. Nemcsak rock-énekesek és punkok bőrét színesítheti, hanem 
gyakorlatilag bárkin megjelenhet, legyen az lány vagy fiú, tinédzser vagy nagymama, 
bankigazgató vagy targoncamozgató. 

b.) 1890-re az angol arisztokrácia körében annyira divatba jött a tetoválás, hogy egy igazi 
angol lord nem is létezhetett nélküle. Az azonban, hogy milyen mintát és hol hordtak, 
sajnos örök titok marad a számunkra. 

c.) Az azonban bizonyítható, hogy már az ókorban is ismerték a mai tetoválás elődjének 
tekinthető módszereket. Ehhez a rendkívül fájdalmas eljáráshoz általában kihegyezett 
fa- vagy csonteszközöket és természetes alapanyagú festékeket használtak. Az 
egyiptomi múmiákon, az ókori görög és római emlékeken is látható, hogy milyen 
népszerű volt már akkoriban is a tetoválás. 

d.) A tetoválás a többi európai országban hosszú ideig, egészen a 20. század közepéig 
nem vált népszerűvé, hanem megmaradt a városi szegény rétegek művészetének, az 
alsó néprétegekhez kötődött. 

e.) A tetoválás azt tudatja mindenkivel, hogy viselője a 20. század végén, a 21. század 
elején él egy ellentmondásos, ám igen sokszínű világban. Ezért várható, hogy 
népszerűségét a jövőben is még sokáig megőrzi. 

f.) A kereszténység elterjedésével, a középkorban azonban a tetoválás is feledésbe 
merült, és Európa csak a 18. században fedezte fel újra a tetoválást. Cook kapitány, a 
csendes-óceáni szigetvilág felfedezője, egy különleges vendéggel lepte meg 1773-ban 
Londonban az angol előkelőségeket: egy polinéz férfival, akinek az egész testét 
tetoválások borították. 

g.) A test különféle ábrákkal történő tartós díszítése valószínűleg egyidős az emberi 
kultúrával. Tudományosan nem bizonyítható vélemények szerint az ősember a sebeibe 
ragadt piszok révén jött rá arra, hogyan kell tartós ábrákat készíteni a bőrén.  

h.) Manapság – különösen a sztárok példája nyomán – divat lett a tetoválás, bár még nem 
is olyan régen Európában az alvilághoz, de legalábbis a gyári munkássághoz kötődött. 
Története azonban sokkal régebben kezdődött. 

i.) Modern újjászületése nem Európához, hanem az amerikai kontinenshez, a hippi-
kultúrához kapcsolható. Mindenütt egyre népszerűbbé válik, nem kis mértékben a 
média és a tetoválásokat viselő médiasztárok hatására. 

 (Lendvai Dóra, THE Magazin, 2008. február 06.) 
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A megoldás: 

Item 0. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 

Sorrend 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 

Bekezdés h         

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

13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. Max. Elért 
        8  
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3. feladat 

A Kulisszák mögött című cikkből kihagytuk az alcímeket, a különböző színházi 
szakmák megnevezését. Párosítsa össze a cikk részeit az alcímekkel! A feladat 
megoldását a 0-val jelölt példa segíti. 

a.) Ő az, aki egy kicsit átírja, átalakítja a színdarabot. Szövegeket húz ki és ír hozzá a 
szövegkönyvhöz. Ha nem élő szerző darabjáról van szó, akkor ezt szabadon megteheti, 
ellenkező esetben azonban minden kis változtatást a darab írójával kell egyeztetnie. 

b.) Sokféleképpen segíti a rendezőt. Mindent felír és észben tart. Rögzíti a szövegkönyvben a 
színpadi mozgásokat és az egyéb eseményeket. Megszervezi, hogy a próbákon és az 
előadásokon minden színész ott legyen. Nagyon türelmes, mert ezt a munkát csak 
diplomatikus, türelmes és jó memóriájú ember végezheti sikeresen. 

c.) Táncos, de nem csak a színpadon van dolga. Sok zenés színdarabban (például musical, 
vagy operett) szükség van táncos betétekre is. Ezek színpadi megvalósítását ő találja ki, és 
ő is irányítja. 

d.) Ő az előadás parancsnoka, aki színpadra álmodja a darabot, irányítja színészeket. Az ő 
elképzelései szerint jön létre az előadás, így annak minősége miatt őt illeti a szidalom 
vagy a dicséret. A színházba járók név szerint szokták ismerni. 

e.) Az ő feladata a színdarab színpadképének és az odaillő tárgyaknak a megálmodása és 
legyártatása. A legutolsó kis dísztárgytól a teljes színpadképig mindennek korhűnek kell 
lennie. Ha szegény a színház, akkor a raktárból válogat, ha pedig van elég pénz, csináltat 
újakat. 

f.) Az előadás kezdete előtt és közben ő ügyel arra, hogy minden a helyén legyen. Van egy 
szövegkönyve, annak alapján követi az előadást. A próba és az előadás alatt végig a 
pultjánál áll. Egy kis monitoron figyeli a színpadot, és van előtte egy mikrofon, amelyen 
szólhat a színészekhez és a műszaki kollégákhoz. Ő hívja a szereplőket a színpadra. 

g.) A színpad apró tárgyai tartoznak hozzá, ami lehet egy könyv, egy párna, vagy akár egy 
rántott csirkecomb is. Ő vesz meg minden kisebb dolgot, ami a darabhoz kell. Főz, ha 
ételre van szükség. Ő keveri a színpadi italokat, hogy úgy nézzenek ki, mint az igaziak. 

h.) Ő gondoskodik arról, hogy minden hallható legyen a színházban. A mikrofonok, 
mikroportok szerelése és kapcsolgatása a feladata. 

i.) Ő gondoskodik a fényekről. Átszereli a lámpákat, előadás alatt pedig kezeli a fényeket. 
Ma már modern számítógépes technikával dolgozik, a gépek előre beprogramozottan 
kapcsolgatják a lámpákat, de ha valami elromlik, akkor még a nagy és meleg reflektorokat 
is kézzel kell irányítania. 

j.) Előadás előtt fésüli és igény szerint sminkeli a színészeket, parókákat készít. Van úgy, 
hogy a színésznő kimegy az egyik oldalon, és egész más frizurával jön vissza a másikon. 
Ilyenkor futtában fésül és lakkoz. 

k.) A színésszel a legintimebb pillanataiban van együtt: a színpadra készüléskor. Sokszor a 
színész barátja lesz, titkainak tudója. Látja a színészt átváltozni, segít neki ruhákat 
felvenni, de legfontosabb feladata mégis a jelmezek rendben tartása. A mosás, a vasalás, a 
stoppolás mind rá vár. A kevésbé kellemes munkákat feledteti a baráti hangulat. 

A színház csapatmunka, sok kis részből áll össze az egész. Ha valaki részese ennek, akkor 
neki is szól a taps, még akkor is, ha nem áll a színpadon. 

(Adamkó Fanni, Zsiráf, 2006. december) 
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A megoldás: 

Item Színházi szakma Bekezdés 
0. dramaturg a 
21. díszlettervező  
22. fodrász  
23. hangosító  
24. kellékes  
25. koreográfus  
26. öltöztető  
27. rendező  
28. rendező asszisztens  
29. ügyelő  
30. világosító  

 

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

21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. Max. Elért 
          10  
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 javító tanár  

 
 
                                                                         Dátum: ………………… 
 
 
 
 
 
 
 __________________________________________________________________________  
 
 
 

   
pontszáma

programba 
beírt 

pontszám  
 I. Olvasott szöveg értése      

    
      
      
           

javító tanár  jegyző 
 
 
 Dátum……………………….  Dátum………………………. 
 
 
Megjegyzések: 
1. Ha a vizsgázó a II. írásbeli vizsgarész megoldását elkezdte, akkor ez a táblázat és az aláírási rész 
üresen marad! 
2. Ha a vizsga az I. vizsgarész teljesítése közben megszakad, illetve nem folytatódik a II. vizsga-
résszel, 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 szövegbe a hiányzó kötőszavakat! A felsorolásban szereplő 
szavak közül válasszon! Egy szó csak egyszer használható fel, tehát három szót 
nem kell felhasználnia. A feladat megoldását a 0-val jelölt példa segíti. 

amely, amelyet, amelynek, amikor, ahány, és, de, ha, hogy, mert, pedig 

Kedvencünk, a csokoládé 

Igen sokan egyetértünk Gombóc Artúrral: szeretjük a csokit, a lyukasat, a kereket, a 

töltöttet – szóval mindenféle csokit. Habzsolás közben eszünkbe sem jut, … hogy … (0.) a 

csokoládé milyen régóta az emberek kedvence. 

A mai Mexikó területén élt maya indiánok már i.sz. 600 körül használták vallási 

szertartásokban a csokoládé bizonyos változatát, ……………………. (1.) mágikus varázserőt 

tulajdonítottak. Keserű italukat mézzel és vaníliával édesítették. Később a csokoládé értéke 

volt fontos: a nemesek italának tartották, ……………………. (2.) a kakaóbabot 

fizetőeszközként használták. 

1700 körül történt, ……………………. (3.) a csokoládé már az egyszerű emberek 

számára is elérhetővé vált, hogy XIII. Gergely pápa még böjti napokon is engedélyezte a 

fogyasztását, ……………………. (4.) ő maga is híve volt a csokoládéivásnak.  

A 18. század végén egy angol utazó érdekességként említi meg útikönyvében, hogy 

Barcelona közelében olyan kakaóaprító berendezést látott, ……………………. (5.) négy 

szamár hajtott. 

50 évvel később már egyik találmány a másikat követte. Például ……………………. (6.) 

étcsokoládét készítünk, akkor a folyékony masszához cukrot és újabb kakaóvajat kell keverni. 

A fehér csokoládé ……………………. (7.) vajból, cukorból és tejből készül. 

(Adamkó Fanni, Zsiráf, 2006 nyári különszám) 

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

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Max. Elért 
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írásbeli vizsga, II. vizsgarész 4 / 8 2009. október 19. 
0911 

Magyar mint idegen nyelv — emelt szint Azonosító 
jel: 

               

2. feladat 

A táblázatban megadott lehetőségek közül válassza ki a helyes szóalakot, és írja be a 
szövegbe! A feladat megoldását a 0-val jelölt példa segíti. 

Egy pizza mindig jöhet 

Ez talán a legnépszerűbb étel – minden földrészen, minden életkorban imádják. Változatos 

feltétek között lehet válogatni, és biztos, hogy mindenki talál a maga számára ... megfelelőt ... 

(0.). De vajon ki találta fel …………………………………………………………………. 

(8.)? 

A pizza eredete egészen az ……………………… (9.) nyúlik vissza. Eredetileg lapított, 

finomságokkal megrakott lángos volt, amelyet közel-keleti népek fogyasztottak. Az ókori 

………………………. (10.) szokás volt, hogy a fáraók születésnapját lapos kenyér 

……………………..... (11.) ünnepelték.  

Maga a pizza szó az olasz „picea” …………………….... (12.) származik, amit a rómaiak 

a kenyér kemencében sütésének leírására használtak. A korai pizzákat az akkor még 

ismeretlen paradicsom helyett egészen a 17. századig mézzel ízesítették. 

A paradicsom először Nápoly szegény részein terjedt el. 1830-ig a pizzákat a nyílt utcán 

felállított …………………….. (13.) kínálták az árusok. Az első pizzéria ebben az évben nyílt 

meg, és még ma is működik Antica Pizzeria néven. 

A pizza az Egyesült Államokban az olasz bevándorlók ……………………. (14.) jött 

divatba. Itt újra megjelent az utcai árusítás.  

Ma azonban az otthoni pizzázásnak is nagy divatja van. Az éhes ember számtalan  

lehetőségből válogathat, hogy melyik cég pizzafutára hozza neki házhoz a 

…………………….. (15.). 

A házi ……………………. (16.) gazdaságosabb a gyorsfagyasztott pizza, ami 

kétségtelenül nem olyan finom, mint a frissen készült; ám olcsó és nagyon gyorsan készen 

van. 

Aki nem siet és pizzára vágyik, az akkor jár a legjobban, ha elkészíti a maga pizzáját. Így 

az biztosan olyan lesz, amilyet ő a legjobban szeret. De legalábbis nagyon fog hasonlítani 

……………………. (17.). 

(Adamko Fanni, Zsiráf, 2007. március) 



 

írásbeli vizsga, II. vizsgarész 5 / 8 2009. október 19. 
0911 

Magyar mint idegen nyelv — emelt szint Azonosító 
jel: 

               

 

0. megfelelőnek megfelelőre megfelelőhöz megfelelőt 

8. ennek a finom ételnek ezt a finom ételt ehhez a finom ételhez ez a finom étel 

9. ókorban ókortól ókor előtt ókorig 

10. egyiptomiakhoz egyiptomiakat egyiptomiakkal egyiptomiaknál 

11. elfogyasztása helyes elfogyasztásától elfogyasztásával elfogyasztásáról 

12. szóval szóból szóról szóhoz 

13. asztaloktól asztalokig asztalokhoz asztaloknál 

14. megjelenésével megjelenése előtt megjelenéséhez megjelenésében 

15. vacsorának vacsorát vacsorával vacsora alatt 

16. pizzázásnál pizzázástól pizzázás mellett pizzázással 

17. neki hozzá rajta tőle 

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

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

 
 



 

írásbeli vizsga, II. vizsgarész 6 / 8 2009. október 19. 
0911 

Magyar mint idegen nyelv — emelt szint Azonosító 
jel: 

               

3. feladat 

Írja be az alábbi szövegbe a hiányzó szavakat! A felsorolásban szereplő szavak közül 
válasszon! Egy szó csak egyszer használható fel, tehát három szót nem kell 
felhasználnia. A feladat megoldását a 0-val jelölt példa segíti. 

cipő, egyenruha, ékszerek, ing, kalap, kendők, harisnya, kabát, kosztüm, megjelenés, 
mellény, öltözék, öltözködés, öltöny, ruhatár, szoknya  

Milyen a jó munkahelyi … megjelenés … (0.), hogyan öltözzünk fel a hivatalban? 
A felnőttek a nap nagy részét munkahelyükön töltik. A munkahelyi ……………………. 

(18.) általános szabálya, hogy érezzük jól magunkat abban, amit viselünk, de feleljen meg a 

szokásos társadalmi elvárásoknak is. 

A legnehezebb dolguk azoknak van, akik ügyfelekkel foglalkoznak, tárgyalásokra, 

megbeszélésekre járnak. Öltözetünk a magunk és munkaadónk rangját és komolyságát is 

kifejezi. 

Vannak munkahelyek, ahol hivatali ……………………. (19.) is jelzi a dolgozók 

összetartozását. 

Általánosságban kijelenthetjük, hogy az ápolt, szolid, tiszta megjelenés mindig és 

mindenhol fontos elvárás. 

A javasolt hivatali …………………….. (20.) férfiaknak a földszínű (szürke, barna, kék 

stb.) árnyalataiban készült szövet ……………………. (21.). Hozzá világos színű vagy fehér 

……………………. (22.) illik nem túl feltűnő nyakkendővel. A nadrághoz sötét bőr 

nadrágszíj való. Hidegebb napokon a zakó alá a most nagyon divatos ……………………. 

(23.) vagy vékony pulóver viselhető. 

A nőknél valamivel változatosabb a ……………………. (24.). Térd közeli hosszúságú 

egyszerű vonalú szövet ……………………. (25.) néhány szolid blúzzal, blézerrel nagyon 

változatossá teheti a megjelenést. Bár közismert, hogy az elegáns bizsu öltöztet, de az 

……………………. (26.) viselését nem szabad túlzásba vinni. A kosztümök megújításához jó 

szívvel javasoljuk a selyemből készült, könnyű, színes ……………………. (27.) használatát. 

Fontos ruhadarab a ……………………. (28.). Vannak munkahelyek, ahol még a legnagyobb 

melegben is előírják viselését. Semmiképpen sem lehet szakadt és nem szaladhat. A nő az 

üzleti életben leginkább testszínűt hord egyszerű, kényelmes, de elegáns, sötét, közepes sarkú 

cipővel. 

Hűvösebb napokon mindkét nemnél a zakó vagy blézer fölé hosszú ……………………. 

(29.) az ajánlott. 



 

írásbeli vizsga, II. vizsgarész 7 / 8 2009. október 19. 
0911 

Magyar mint idegen nyelv — emelt szint Azonosító 
jel: 

               

(http://www.miillik.hu/hivolt.html) 

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

18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. Max. Elért 

            12  

 

4. feladat 

Írja be az alábbi szövegbe a zárójelben megadott igék megfelelően ragozott múlt 
idejű alakját! A feladat megoldását a 0-val jelölt példa segíti. 

Szent-Györgyi Albert és a Nobel-díj 

Budapesten … született … (születik – 0.), itt ……………………. (érettségizik – 30.), és 

ebben a városban …………………….(szerez – 31.) orvosi oklevelet is. Több országban 

………………………… (folytat – 32.) biológiai, élettani, gyógyszertani, bakteriológiai majd 

fizikai-kémiai tanulmányokat. A ’20-as évek végén ismeretlen anyagot 

……………………….. (talál – 33.). ………………………...(megállapít – 34.) az összetételét 

és hexuronsavnak ………………………… (elnevez – 35.). Cambridge-ben 

…………………………. (szerez – 36.) a második doktorátusát. Hazatérése után 1931 és 

1945 között a szegedi tudományegyetem professzora ………………………… (van – 37.). 

Olyan növényt ……………………….. (keres – 38.), amelyből nagyobb mennyiségben 

vonható ki a hexuronsav. Ezt a szegedi paradicsompaprikában ………………………… 

(megtalál – 39.). A hexuronsavat …………………….. (azonosít – 40.) a C-vitaminnal, és 

munkatársaival ……………………. (kidolgoz – 41.) a C-vitamin gyártásának módszerét is. 

Eredményeit 1937-ben élettani-orvosi Nobel-díjjal ……………….. (jutalmaz. – 42.). 

(Nők Lapja, 2008. szeptember 17.) 

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

30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. Max. Elért 

             13  

 
 
 



 

írásbeli vizsga, II. vizsgarész 8 / 8 2009. október 19. 
0911 

Magyar mint idegen nyelv — emelt szint Azonosító 
jel: 

               

 
 
 
 
 
 

  
maximális 
pontszám

elért 
pontszám 

II. Nyelvhelyesség 

1. feladat 7   
2. feladat 10   
3. feladat 12   
4. feladat 13  

FELADATPONT ÖSSZESEN 42   
VIZSGAPONT ÖSSZESEN 30  

    
    
      
 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 vizsgarész megoldását elkezdte, akkor ez a táblázat és az aláírási rész 
üresen marad! 
2. Ha a vizsga a II. vizsgarész teljesítése közben megszakad, illetve nem folytatódik a III. vizsga-
résszel, akkor ez a táblázat és az aláírási rész kitöltendő! 
 



 

Magyar mint idegen nyelv  emelt szint — írásbeli vizsga 0911 
  III. Hallott szöveg értése 

 Azonosító 
jel: 

               

 
 
 
 
 
 
 
  
 

MAGYAR 
MINT IDEGEN NYELV 

 
EMELT SZINTŰ 

ÍRÁSBELI VIZSGA 
 

2009. október 19. 8:00 
  

III. Hallott szöveg értése 
 
 

Időtartam: 30 perc 
 
 

  
Pótlapok száma 

Tisztázati  
Piszkozati  
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írásbeli vizsga, III. vizsgarész 2 / 8 2009. október 19. 
0911 

Magyar mint idegen nyelv — emelt szint Azonosító 
jel: 

               

 
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 két feladatot kell megoldania. 
A feladatokat ebben a füzetben találja meg. 
Mindig lesz egy kis ideje arra, hogy a szöveg elhangzása előtt megismerkedjen a 
feladattal. 
A feladatokon a szöveg hallgatása közben és utána is dolgozhat.  
Mindegyik szöveg kétszer hangzik el. 
Miután először meghallgatta a feladat szövegét, kap egy kis időt a megoldásra. 
Ezután elhangzik a szöveg másodszor is. Ekkor ismét van ideje a feladaton dolgozni. 
Mind a két szöveget így fogja meghallgatni. 
A feladatokat zene választja el. 
A teljes feladatsor elhangzása után még marad ideje az ellenőrzésre. 
Összesen 30 percig dolgozhat. 
Jó munkát! 

 
 



 

írásbeli vizsga, III. vizsgarész 3 / 8 2009. október 19. 
0911 

Magyar mint idegen nyelv — emelt szint Azonosító 
jel: 

               

1. feladat 

Egy rádióriportot fog hallani. Hallgassa meg, majd a beszélgetés alapján 
válaszoljon röviden a kérdésekre! A feladat megoldását a 0-val jelölt példa segíti. 

0. Pihenéssel tölti-e Cseh László az olimpia utáni heteket? Miért? 
Nem. Közönségtalálkozók / Díjátadások/ Tanítás miatt. (egy elég) 

1. Különleges embernek számít Cseh László a Műszaki Egyetemen? 

……………………………………………………………………………………………… 
2. Cseh László mindig részt vesz az egyetemi órákon? 

……………………………………………………………………………………………… 
3. Mit tanul még Cseh László az egyetemi informatika mellett? 

……………………………………………………………………………………………… 
4. Hogyan tudna legjobban pihenni Cseh László? 

……………………………………………………………………………………………… 
5. Hol szeret horgászni Cseh László? 

……………………………………………………………………………………………… 
6. Honnan ismeri Cseh László a legjobb barátait? 

……………………………………………………………………………………………… 
7. Szeretne Cseh László focista lenni? 

……………………………………………………………………………………………… 
8. Honnan tudható, hogy érdekli a foci? 

……………………………………………………………………………………………… 
9. Hogyan reagál Cseh László arra, ha egy moziban felismerik? 

………………………………………………………………………………………………… 
10. Máshogy étkezik a pihenő időszak alatt? 

……………………………………………………………………………………………… 
11., 12. A szerencse mellett mi kell ahhoz, hogy valaki olimpiai ezüstérmes legyen? 

Említsen kettőt! 

……………………………………………………………………………………………… 
 
……………………………………………………………………………………………… 
13. Gondolt már Cseh László arra, hogy ideje lenne abbahagyni az úszást? 

……………………………………………………………………………………………… 

Az alábbi táblázatba ne írjon! Az értékelő tanár tölti ki. 
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. Max. Elért 

             13  
 



 

írásbeli vizsga, III. vizsgarész 4 / 8 2009. október 19. 
0911 

Magyar mint idegen nyelv — emelt szint Azonosító 
jel: 

               

2. feladat 

Egy rádióbeszélgetést fog hallani. Az elhangzottak alapján állapítsa meg, hogy az 
állítások közül melyek igazak (I), és melyek hamisak (H)! Tegyen egy X jelet a 
megfelelő oszlopba! A feladat megoldását a 0-val jelölt példa segíti. 

 I H 

0.   Tarr Mari nincs rokoni kapcsolatban az ismert rendezővel, Tarr Bélával.  X 

14. Tarr Mari már gyermekkorától színházban szeretett volna dolgozni.   

15. Mari férje egy vidéki színháznál dolgozott.   

16. Békéscsabáról rögtön Budapestre költözött a család.   

17. Mari gyerekei sok időt töltöttek vele a színházban.   

18. Mari egyik tévés munkájához felkérték Bélát egy szerepre.   

19. Béla egy filmforgatáson döntötte el, hogy nem lesz színész.   

20. Marinak rögtön könnyen ment a súgás.   

21. Mari az előadás alatt folyamatosan olvassa a szöveget.   

22. Egy súgó leginkább csak az előadásokon dolgozik.   

23. Bár Mari néha szeretett volna sikeres színész lenni, mégis elégedett az életével.   

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

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

          10  
 



 

írásbeli vizsga, III. vizsgarész 5 / 8 2009. október 19. 
0911 

Magyar mint idegen nyelv — emelt szint Azonosító 
jel: 

               

 



 

írásbeli vizsga, III. vizsgarész 6 / 8 2009. október 19. 
0911 

Magyar mint idegen nyelv — emelt szint Azonosító 
jel: 

               

 



 

írásbeli vizsga, III. vizsgarész 7 / 8 2009. október 19. 
0911 

Magyar mint idegen nyelv — emelt szint Azonosító 
jel: 

               

 
 
 



 

írásbeli vizsga, III. vizsgarész 8 / 8 2009. október 19. 
0911 

Magyar mint idegen nyelv — emelt szint Azonosító 
jel: 

               

 
 
 
 
 
 

  
maximális 
pontszám 

elért 
pontszám 

III. Hallott szöveg értése 1. feladat 13   
2. feladat 10   

FELADATPONT ÖSSZESEN 23  
VIZSGAPONT ÖSSZESEN 30   

    
    
      
 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 vizsgarész megoldását elkezdte, akkor ez a táblázat és az aláírási rész 
üresen marad! 
2. Ha a vizsga a III. vizsgarész teljesítése közben megszakad, illetve nem folytatódik  
a IV. vizsgarésszel, akkor ez a táblázat és az aláírási rész kitöltendő! 
 



 

Magyar mint idegen nyelv  emelt szint — írásbeli vizsga 0911 
  IV. Íráskészség 

 Azonosító 
jel: 

               

 
 
 
 
 
 
 
  
 

MAGYAR 
MINT IDEGEN NYELV 

 
EMELT SZINTŰ 

ÍRÁSBELI VIZSGA 
 

2009. október 19. 8:00 
  

IV. Íráskészség 
 
 

Időtartam: 90 perc 
 

  
Pótlapok száma 

Tisztázati  
Piszkozati  

 
 
 

OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS 
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írásbeli vizsga, IV. vizsgarész 2 / 8 2009. október 19. 
0911 

Magyar mint idegen nyelv — emelt szint 
Azonosító 

jel: 
               

 
Fontos tudnivalók 

Figyeljen a következőkre! 
 
1. A íráskészség 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. 

6. A feladatok megoldásánál ügyeljen a megadott szempontok és az előírt szószám 

betartására! 

 



 

írásbeli vizsga, IV. vizsgarész 3 / 8 2009. október 19. 
0911 

Magyar mint idegen nyelv — emelt szint 
Azonosító 

jel: 
               

1. feladat 

Ön az alábbi lakáshirdetést olvasta egy újságban: 

Alacsony rezsijű csendes garzon 

berendezve kiadó az Alkotás utcában. 

”Megegyezünk” jeligére a kiadóban. 

(Helyi Téma, 2008. 11.05.) 

Jelentkezzen a hirdetésre! 120 – 150 szavas levele tartalmazza az alábbiakat!  

o Mutatkozzon be! Térjen ki arra is, hogy milyen célból és mennyi időre keres lakást! 
o Érdeklődjön a lakás komfortfokozatának, fekvésének és felszereltségének részleteiről! 
o Kérdezzen rá néhány szolgáltatásra, hogy azok a lakás közelében hol vehetők igénybe! 
o Kérdezzen rá a különböző költségekre! 
o Kérjen megtekintési lehetőséget, és érdeklődjön a beköltözés lehetséges időpontjáról! 

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

értékelési szempont maximális 
pontszám 

elért 
pontszám 

A feladat teljesítése, a megadott szempontok követése 3  
Hangnem, az olvasóban keltett benyomás  2  
Szövegalkotás 3  
Szókincs, kifejezésmód 3  
Nyelvhelyesség, helyesírás 3  
Íráskép 1  
Vizsgapont összesen 15  
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2. feladat 

Oldja meg a következő két feladat egyikét! 200-250 szóban írja le a szöveghez és a 
megadott szempontokhoz kapcsolódó gondolatait! Csak az egyik feladatot dolgozza 
ki! Adja meg, hogy melyik feladatot választotta! 

A)  
Jól hangzik a mérnökség és a felsőfokú diploma, de középfokú végzettségű 
emberekre is mindenütt szükség van. Egy Magyarországon mérnökként 
dolgozó ismerősöm nemrég kiment Ausztráliába dolgozni. Egyszerű 
villanyszerelőként ott többet keres, mint itthon a korábbi beosztásában. Ez jól 
példázza azt, hogy nemcsak az számít, hogy van-e diplomád. Gyakran többet 
jelenthet ennél az, ha egy keresett szakmában dolgozol és kiváló munkát 
végzel. 

 (THE Magazin, 2008. szeptember) 

A fenti szöveget olvasva Önnek sok kérdés jut az eszébe. Írjon levelet egy külföldön élő 
gyerekkori barátjának! Levelében térjen ki az alábbiakra! 
• Írja le, melyek azok a szempontok, amelyek Önnek a pályaválasztásnál fontosak! 
• Fogalmazza meg azt is, hogy a pályaválasztáskor Ön milyen szempontokat nem tart 

lényegesnek, mi nem számít Önnek! 
• Érdeklődjön a barátjánál arról, hogy az adott országban hogyan gondolkodnak, 

vélekednek a pályaválasztásról a fiatalok! 
• Ígérje meg, hogy döntése után tájékoztatni fogja a barátját arról, hogy végül milyen 

pályát választott! 

vagy 

B)  
Belgiumban szoktam hozzá a szemetünk kidobás előtti szétválogatásához. 
Naponta 5 percre van ehhez szükség, nem többre. És egy kis odafigyelésre. A 
gyerekjátékokból kiszedett használt elemeket elemgyűjtőbe visszük, az üres üdítős 
palackokat az egyik szomszédasszonyom gyűjti, és elviszi a Szeretetszolgálathoz. 
A hajléktalanok meleg teát kapnak bennük. Ez az újrahasznosítás. 

(D. Tóth Krisztina, FKF Hírlevél, 2008. november) 

A Közterület-fenntartó Vállalat azt kéri a Hírlevél olvasóitól, írják meg, hogy 
véleményük szerint mit tehetünk Budapest tisztaságáért, a Föld jövőjéért. Válaszoljon a 
felhívásra! Olvasói levelében térjen ki az alábbi szempontokra! 
• Milyennek látja a főváros tisztaságát? Hogyan lehetne a város tisztaságán javítani? 
• Mire lehetne és kellene a háztartásokban figyelni, hogy kevésbé szennyezzük a 

környezetet? 
• Hogyan kellene változtatnunk a közlekedési szokásainkon ahhoz, hogy azok 

környezetbarátabbak legyenek? 
• Hogyan tudná a lakosság védeni, esetleg javítani a vizek tisztaságát? Hogyan lehet 

a vízfogyasztással takarékoskodni? 

A választott feladat (A vagy B):   
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Az alábbi táblázatba ne írjon! Az értékelő tanár tölti ki. 

értékelési szempont maximális 
pontszám 

elért 
pontszám 

A feladat teljesítése, a megadott szempontok követése 3  
Szövegalkotás 5  
Szókincs, kifejezésmód 3  
Nyelvhelyesség, helyesírás 3  
Íráskép 1  
Vizsgapont összesen 15  
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maximális 
pontszám

elért 
pontszám 

IV. Íráskészség 1. feladat 15   
2. feladat 15   

VIZSGAPONT ÖSSZESEN 30   
    
    
    
      
 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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