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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 

Olvassa el az alábbi újságcikket, és – az olvasott szöveg alapján – válaszoljon röviden az 

utána feltett kérdésekre! A feladat megoldását a 0-val jelölt példa is segíti. 

A diákhitelekről mindenhol sokat hallhatunk. Mindenki találkozott már erről szóló szórólap-

pal, előadással. Most Radics Péter, egyetemi hallgató mondja el véleményét, tapasztalatait: 

„Én négy éve vettem fel, amikor elkezdtem egyetemre járni. Kellett nekem egy kis zsebpénz, 

és jónak találtam a feltételeket. Több ismerősöm is használja, és mind elégedettek vele.  

Ebből az összegből ki tudok fizetni mindent, amire szükségem van: bérlet, könyvek stb. Néha 

moziba vagy koncertre is elmegyek a barátokkal. Sokkal könnyebb így az életem. Jogot tanu-

lok, és sok a tanulnivaló. Ha mellette dolgozni is kellene, nem tudnék rendesen készülni. Így 

az órák után nem kell késő estig pénzt keresni. Visszafizetni pedig majd csak a fizetésemből 

kell. Nem hiszem, hogy nehéz lesz. 

Nagyon biztonságosnak találom, sokat segít. Ma is ugyanígy döntenék.” 

 (2 Zsiráf, 2006. február) 

Kérdések: 

0. Hogyan lehet információhoz jutni a diákhitelről? 

szórólapokról és/vagy előadásokon 

1. Mióta van Radics Péternek diákhitele? 

…………………………………………………………………………………… 

2. Miért vett fel hitelt? 

…………………………………………………………………………………… 

3. Ismer-e Péter másokat is, akiknek van diákhitelük? 

…………………………………………………………………………………… 

4. Mit vesz Péter a pénzből? 

…………………………………………………………………………………… 

5. Milyen szórakozásra költ? 

…………………………………………………………………………………… 

6. Mit tanul Péter? 

…………………………………………………………………………………… 

7. Miért nem akar az egyetem mellett még dolgozni is? 

…………………………………………………………………………………… 
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8. Mikor kell a hitelt visszafizetni? 

…………………………………………………………………………………… 

9. Felvenné-e Péter újra a hitelt? 

…………………………………………………………………………………… 

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 

Olvassa el a következő interjút, és ennek alapján állapítsa meg, hogy az utána található 

táblázat állításai közül melyek olvashatók a szövegben (igazak – I), és melyek nem (ha-

misak – H)! Tegyen egy X jelet a megfelelő oszlopba! A feladat megoldását a 0-val jelölt 

példa is segíti. 

Geszler Dorottya az 1989-es magyar szépségverseny harmadik helyezettje, arcát mégis inkább 

a képernyőről ismerjük. 

- Hogy telt eddig a nyarad? 

- Idén nyáron kiszámíthatatlan az időjárás, de már voltunk a Balatonon, és tervezzük, hogy 

megyünk még Horvátországba. Én még nem voltam Horvátországban, és szeretném megnéz-

ni.  

- Ilyenkor hármasban utaztok? 

- Persze, a párommal és a kislányommal. Bár most egy kicsit nehezebb lesz megszervezni, 

mert Gábor egy nagyvállalatnál dolgozik, és még nem tudom, hogy lesz szabadsága.  

- A kedvesed és a kislányod jól kijönnek egymással? 

- Igen, szerencsére nagyon jóban vannak. 

- Mesélj a lányodról! 

- Laura 10 éves, és nagyon aktív gyerek. Sokan azt hiszik, hogy én küldöm el ennyi különórá-

ra, pedig mindet ő akarta. Most épp művészi tornára és táncra jár, de már kosárlabdázni is 

beiratkozott. Persze angolt is tanul. Most is éppen egy táborban van. Minden este beszélünk 

telefonon. 

- Jó a kapcsolatotok? 

- Igen, és ez nekem nagyon fontos. Hagyom, hogy azt csinálja, amihez kedve van, és minden-

ben támogatom.  

- És ha szépségversenyen szeretne indulni? 

- Nekem ezzel semmi gondom nem lenne. Segíteném. Majd ő eldönti, mit szeretne.  

- Mégis te vagy számára a „minta”. 

- Ez igaz, de a modellstúdiómban látom, hogy milyen rossz az, amikor egy szülő rá akarja 

erőltetni a gyerekére a saját elképzelését. Egyből észre lehet venni, hogy melyik az a gyerek, 

akit a szülei szeretnének modellnek küldeni. Én csak úgy veszek fel egy gyereket, ha ő akarja 

a dolgot, és persze, ha rátermett. 5-6 éves kor alatt nem is foglalkozom a kicsikkel, mert ez 

egy nagyon kemény munka. 

- Hogy telnek a napjaid? 
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- Nemrég elvégeztem egy mediátorképző tanfolyamot. A mediátor megpróbálja elérni, hogy a 

két ember maga döntsön abban az ügyben, ami miatt a bírósághoz fordult. Ezt Amerikában 

már nagyon régóta így csinálják.  

- Sportolni szoktál? 

- Igen, hetente négyszer járok erősíteni, és nemrég elkezdtem egy önvédelmi sportot is.  

- Mit teszel még az alakodért? 

- Odafigyelek, hogy egészségesen táplálkozzam. Nincsenek csodaszerek. Már majdnem 10 

éve nem eszem húst. Két kivétel van: a tengeri finomságok és a libamáj. Azoknak nem tudok 

ellenállni!  (Nők Lapja, 2005. 07. 25.) 

 I H 

0. Geszler Dorottyát leginkább a tévé képernyőjéről ismerjük. X  

10. Az idén nyáron – a rossz idő ellenére – már nyaraltak a Balatonnál.   

11. Dorottya Horvátországba csak Gáborral szeretne menni.   

12. Dorottya rábeszélte a lányát, Laurát, hogy járjon különórákra.   

13. Szeretné, ha lánya szépségversenyen indulna.   

14. A gyerekmodellkedés nehéz munka, ezért nem foglalkozik Dorottya egé-

szen kis gyerekekkel. 
  

15. Dorottya nemrég elvégzett egy műsorvezető-iskolát.   

16. Dorottya egy önvédelmi sportot kezdett el űzni.   

17. Dorottya 10 éve nem eszik semmiféle húst.   

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

10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. Max. Elért 
        8  
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3. feladat 

Az Etikett párosával című cikkből kihagytuk az alcímeket. Párosítsa össze a cikk részeit 

az egyes alcímekkel! A feladat megoldását a 0-val jelölt példa is segíti. 

Nők és férfiak együtt sétálnak az utcán, együtt mennek étterembe, vagy együtt utaznak. Ilyen 

helyzetekben a nemzetközileg elfogadott szokások szerint illik viselkedniük. 

0.  Nagyobb társaság mindig kisebb csoportokra szakad. Keskeny járdán a férfi az úttest 

felől kíséri a hölgyet (hogy védje a forgalomtól, a sártól), vagy fordítva (, ha a lecsöpögő 

hólé ártana a hölgy öltözetének). Két hölgyet kísérve a férfi, két férfival a hölgy megy 

középen. 

18. A közlekedési eszközökön átadja a helyét a hölgynek a férfi, az idősebbnek a fiatal. Saj-

nos, mostanában ez a szokás egyre jobban eltűnik. Ezeket az illemszabályokat más or-

szágokban jobban betartják, sőt, elmulasztását több helyen büntetik is. 

19. Egy filmre nyugodtan elmehetünk utcai öltözetben. Operában viszont illik elegánsan 

megjelenni. A műsor alatt ne beszélgessünk, ne zörögjünk! Kerüljük az orrfújást, köhö-

gést! A ruhatárban érkezéskor először a férfi veszi le a kabátját, utána segíti le a hölgyét. 

Távozáskor viszont a férfi először a hölgyre adja rá a kabátot. 

20. Az asztalnál mindig a nő választ először helyet. A leülésnél a férfi segít a hölgy széké-

nek elhelyezésében, majd úgy ül le, hogy a hölgy az ő jobbján legyen. A férfi feladata a 

rendelés, az italkóstolás, a fizetés. Az étlapból a hölgy választ. 

21. Hivatalos tárgyalásra érkezéskor mindig a rangsor érvényesül. Az étterembe viszont 

mindig a férfi lép be elöl. Ha pincér vezet az asztalhoz, a hölgy követi őt, és mögötte ha-

lad a partnere. Étteremből kilépéskor is a hölgy halad elöl. Vendégségben a hölgy lép be 

először a lakásba. 

22. Étkezés vagy hosszabb beszélgetés közben a hölgyek ajkáról lekophat a rúzs. Az arcun-

kat is fel kell néha frissíteni. Ezeket a hölgy ne mindenki előtt, hanem a mosdóban hoz-

za rendbe! A férfiak is menjenek ki néha, és vizsgálják meg, nem csúszott-e félre a 

nyakkendőjük, nem kell-e a hajukat fésűvel átsimítani! 

23. Bemutatkozásnál a nő vagy az idősebb nyújt először kezet. Mindketten törekedjenek 

arra, hogy jól érthetően mondják a nevüket! A teljes nevet illik megmondani. Keveset 

beszéljünk, inkább hallgassuk figyelmesen a másikat! Kezdetben csak általános témák-

ról beszélgessünk! 
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24. Fontosabb alkalomra vagy házigazdaként a férfi egy üveg jó minőségű bort kaphat, a nő 

pedig virágot vagy egy doboz finom édességet. A jól kiválasztott könyvnek vagy CD-

nek is mindenki örül. Szűk családi körön kívül lehetőleg ne adjunk illatszert és ruhane-

műt! 

25. Ne vegyünk senkinek kaktuszt! Szobanövényt is csak akkor, ha jól ismerjük a partnert 

és a lakását! Csokrot bármikor adhatunk. Figyeljünk azonban a színére! (Piros rózsát 

csak a kedvesünknek vigyünk!) Átlagos csokorba páratlan szálat tegyünk! 

(due tallózó 2006. március) 

Alcímek: 

a. A külső rendbehozatala 

b. A virág 

c. Ajándékozás 

d. Az ülőhely átadása 

e. Ismerkedés 

f. Étteremben 

g. Ki megy elöl? 

h. Mozi, színház, opera 

i. Az utcán 

A megoldás: 

itemszám 0. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 

alcím i         

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

18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. Max. Elért 
        8  
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  maximális
pontszám

elért 
pontszám 

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

FELADATPONT ÖSSZESEN 25   
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 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 

Az alábbi szövegbe helyezze be a zárójelben megadott igék megfelelő jelen idejű 

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

Elképzelni sem tudod, hogy milyen fantasztikus élményben van része annak, aki 

(0.)…kipróbálja… (kipróbál) a vakok sportját, a csörgőlabdát.  

A csörgőlabda egy remek csapatjáték. Az itt használt speciális labda egy kosárlabdához 

hasonló, de annál sokkal nehezebb, majdnem másfél kiló a súlya. Ha van kedved, akkor te is 

(1.)…………………….. (beáll) játszani, akkor a szervezők majd (2.)………………………… 

(beköt) a szemedet. Így te sem (3.)………………………. (lát), hol lehet a labda. Ha a 

játékosok (4.)………………………. (eldob), a labda a benne lévő anyagok miatt csörög. A 

támadó csapat (5.)…………………………… (megpróbál) a másik fél kapujába gurítani a 

labdát. A játékosok ezt gyakran nagyon ravaszul (6.)……………………….. (tesz): 

(7.)………………………… (megcsavar) a labdát.  

Ma már ezt a sportot már nem csak a vakok (8.)………………………… (szeret) játszani. Te 

is a barátaiddal együtt nagyon izgalmas félidőket (9.)………………………… (játszhat) 

végig, ha akarod, akkor a ti is (10.)………………………….. (alakít) egy csapatot, és 

(11.)………………………… (elkezd) a csörgőlabdázást. De ha okosak 

(12.)…………………………. (van), akkor kezdetben ne vakok ellen próbálkozzatok: ők 

profi játékosok.  

(Petőfi Rádió, 2003. október 14.) 
 
 
 
 
 
 
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 

A táblázatban megadott lehetőségek közül válassza ki a megfelelő szóalakot, és írja be a 

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

SZÁMÍTÓGÉPES AUTÓVEZETŐI VIZSGA – AZ EGÉSZ ORSZÁGBAN 
Szeptembertől már minden ... megyében …(0.) új módszerrel vizsgáztatnak autóvezetésből, 

és általános meglepetésre jobb eredmények születtek, mint a hagyományos 

……………….………………….. (13.).  

A Pest megyei vizsgaközpontban …………………………… (14.) elválasztva állnak a gépek. 

A vizsga úgy kezdődik, hogy a kijelölt felügyelő egy magasabban fekvő központból indítja az 

összes gépen a vizsgát. Egymás után jelennek meg a vizsgázók előtt a kérdések, amelyeket a 

vizsgázóknak nagyon figyelmesen, mégis gyorsan kell elolvasniuk, és ezután a képernyőt 

megérintve kell kiválasztaniuk a helyes választ. Minden ………………………….. (15.) egy 

perc áll rendelkezésre: a …………………………………………. (16.) sincs hosszú idő egy-

egy helyzet értékelésére, a döntés meghozatalára. 

A ………………………………………….. (17.) azonnal megtekinthető az eredmény, 

megtudhatják a kíváncsiak, hogy mit tudtak jól, és miben hibáztak. Ha valaki ilyenkor a hibás 

……………………………………… (18.) kattint, akkor nemcsak a helyes választ kapja meg, 

hanem rövid …………………………………… (19.) is olvashat a képernyőjén arról, hogy 

miért épp az a helyes megoldás. 

A vizsga díja 1000 …………………………………... (20.) sajnos nőtt, amit a szervezők a 

megnövekedett költségekkel (gépek, szoftver stb.) indokoltak. (Kossuth Rádió. 2004. október 

1.) 

0. megyéről megyéket megyében 

13. vizsgák helyett vizsgákra vizsgákon 

14. egymással egymástól egymásból 

15. válaszra válaszig válaszban 

16. forgalomhoz forgalomban forgalom alatt 

17. vizsga mögött vizsgára vizsga végén 

18. válaszait válaszaira válaszai helyett 

19. magyarázatot magyarázatok magyarázatig 

20. forintért forinton forinttal 
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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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0801 

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

3. feladat 

Az alábbi szövegbe helyezze be a zárójelben megadott melléknevek, illetve határozó-

szók megfelelő középfokú (K) vagy felsőfokú (F) alakját! A feladat megoldását a 0-val 

jelölt példa is segíti. 

A MOZGÓ TEHETSÉG 

Az utóbbi években több tanulmány is megjelent arról, hogy a sport hogyan hat a 

szervezetünkre, teljesítményeinkre, egészségünkre. Különösen a fejlődő gyerekek esetében 

nagy a rendszeres mozgás, a sport szerepe. A vizsgálatok azt mutatták ki, hogy a sportoló 

gyereknek (0.) .. nagyobb .. (nagy - K) a kitartása, (21.) ……………… (sok – K) az 

energiája, és általában (22.) ………………………… (jól – K) is tanul. 

A szülők gyakori kérdése, hogy vajon melyik sportág a (23.) ………………………………. 

(hasznos – F)? 

A szakemberek válasza így hangzik: Az, hogy a gyerek sportoljon, 

(24.)…………………………... (fontos – K), mint az, hogy mit sportol. 

Mondja meg maga az érintett fiatal, hogy mivel foglalkozna a 

(25.)………………………………... (szívesen – F)! 

Az úszás és a foci szokott a fiatalok között (26.)……………………………….. (népszerű – F) 

lenni, de induláskor még sokan nem tudják, hogy a foci sokkal 

(27.)………………………………… (nehéz – K). 

(Túl kicsi gyereknek nem is való.) Alapsport még a torna, a kerékpározás és a síelés is.  

Nagyon fontos azonban, hogy az edzés ideje ne legyen annál (28.)…………………………. 

(hosszú – K), mint amit a gyerek még élvezettel mozog végig. 

Túl hosszan még a (29.)…………………………………… (könnyű – F) sport is büntetés. 

Gondoljuk végig: az is lehet, hogy a (30.) ………………………………….. (egyszerű – F) 

megoldást, a szabadban való játékot vagy a sétát kellene választanunk! 

 (Nők Lapja, 2006. 03. 23.) 
 

 

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

 

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



 

írásbeli vizsga, II. összetevő 7 / 8 2009. október 19. 
0801 

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

 



 

írásbeli vizsga, II. összetevő 8 / 8 2009. október 19. 
0801 

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

 
 
 
 

  maximális  
pontszám 

elért 
pontszám 

II. Nyelvhelyesség 
1. feladat 12  
2. feladat 8  
3. feladat 10  

FELADATPONT ÖSSZESEN 30  
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 0801 
  III. Hallott szöveg értése 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 

MAGYAR 
MINT IDEGEN NYELV 

 
KÖZÉPSZINTŰ 

ÍRÁSBELI VIZSGA 
 

2009. október 19. 8:00 
 

 

III. Hallott szöveg értése 
 
 

Időtartam: 30 perc 
 

 
 

Pótlapok száma 
Tisztázati  
Piszkozati  

 
 
 

OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS 
MINISZTÉRIUM 

 

É
R

E
T

T
S

É
G

I 
V

IZ
S

G
A

 ●
 2

0
0

9
. 

o
k

tó
b

er
 1

9
. 



 

írásbeli vizsga, III. összetevő  2 / 8 2009. október 19. 
0801 

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

 
Fontos tudnivalók 

 
 

Figyeljen a következőkre! 

1. A vizsgán semmilyen segédeszközt nem használhat. 

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

amely segíti Önt a feladat megoldásában. 

3. A feladatok megoldási sorrendje Öntől függ. 

4. Tollal dolgozzon! 

5. Ha javítani akar, egy vonallal húzza át a hibás megoldást, és írja fölé/mellé a helyeset! 

Csak egyértelmű javítást fogadunk el. 

 
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. 

30 percig dolgozhat. 

Jó munkát! 
 



 

írásbeli vizsga, III. összetevő  3 / 8 2009. október 19. 
0801 

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

1. feladat 

Egy beszélgetést 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) Kata azért nem bébiszitterként utazott Németországba, mert nem talált 

ilyen állást. 
 X 

1. Alig két hét kellett ahhoz, hogy befogadják.   

2. Kata nagyobb társaságban mindig félénk volt.   

3. Eleinte kinevették, ha valamit rosszul mondott.   

4. Keveset kellett az órákra készülnie.   

5. Kata nem tartja jónak, hogy Németországban az órán nincs feleltetés.   

6. Ha az ember eltölt egy évet külföldön, már nem tud elég jól magyarul.   

7. Kata szerint elképzelhetetlen, hogy valaki egy év alatt ne tanulja meg a nyelvet.   

8. Kata a nyáron meg szeretné látogatni német barátait.   

9. Három családnál lakott, de a feleség sehol sem dolgozott.   

10. A német férfiaknak a sok munka miatt nem marad idejük a családjukra.   

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

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



 

írásbeli vizsga, III. összetevő  4 / 8 2009. október 19. 
0801 

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

2. feladat 

Ön egy fővárosi strandon pihen. Hallgassa meg a hangszórókból a Hangoshíradót! Az 

elhangzó szöveg alapján válaszoljon az alábbi kérdésekre! A feladat megoldását a 0-

val jelölt példa is segíti. 

Hol várja szüleit Kovács Zolika? (0) … a hangosbemondónál … 

Mikor lehet legközelebb hullámfürdőzni? (11.) …..…………………………………….. 

Milyen lángos kapható 150 forintért? (12.) …..…………………………………………. 

Hol található az értékmegőrző? (13.) ………………………………………………..….. 

Mit lehet csinálni a sportszerekkel az ajándékboltban? (14.) ………………………….... 

Milyen rendszámú autó tulajdonosát keresik? (15.) …………………………………...... 

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

11. 12. 13. 14. 15. Max. Elért 
     5  



 

írásbeli vizsga, III. összetevő  5 / 8 2009. október 19. 
0801 

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

3. feladat 

A hallott szöveg alapján töltse ki az alábbi táblázatot! Párosítsa össze az elhangzó 

közlekedési híreket a kiegészítő információkkal! A feladat megoldását a 0-val jelölt 

példa is segíti. 

A kiegészítő információk: 

a. lassítsanak 

b. lezárták a budai rakpartot 

c. menjenek villamossal 

d. parkoljanak a Corvin téren 

e. sok a parkoló autó 

f. tűzoltók dolgoznak 

g. csak 1 sávban van közlekedés 

h. a környező utcákban hosszú a kocsisor 

i. autóbusszal lehet utazni 

j. válasszanak másik útvonalat 

k. alma van az úttesten 

Itemszám Esemény Információ 

0. Útjavítás a Kossuth Lajos utcában a 

16. Baleset a külső Váci úton  

17. Rendezvény miatt útlezárás a Templom téren  

18. Ballagás a III. kerületi Főtéren  

19. Felborult teherautó a Szentendrei úton  

20. Futóverseny a Duna-parton  

21. Dugó a Rákóczi úton  

22. Kidőlt fa a Múzeum körúton  

23. A gödöllői HÉV villanyvezetéke leszakadt  

24. Építkezés az Iskola utcában  

25. Teherautó szorult a Margit-híd alá  



 

írásbeli vizsga, III. összetevő  6 / 8 2009. október 19. 
0801 

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

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

16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. Max. Elért 
          10  

 



 

írásbeli vizsga, III. összetevő  7 / 8 2009. október 19. 
0801 

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

 



 

írásbeli vizsga, III. összetevő  8 / 8 2009. október 19. 
0801 

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

 
 
 
 
 

  
maximális
pontszám

elért 
pontszám 

III. Hallott szöveg értése
1. feladat 10   
2. feladat 5   
3. feladat 10   

FELADATPONT ÖSSZESEN 25   
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 0801 
  IV. Íráskészség 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 

MAGYAR 
MINT IDEGEN NYELV 

 
KÖZÉPSZINTŰ 

ÍRÁSBELI VIZSGA 
 

2009. október 19. 8:00 
 

 

IV. Íráskészség 
 
 

Időtartam: 60 perc 
 

 
 

Pótlapok száma 
Tisztázati  
Piszkozati  

 
 
 

OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS 
MINISZTÉRIUM 

 

É
R

E
T

T
S

É
G

I 
V

IZ
S

G
A
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 2

0
0

9
. 

o
k

tó
b
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 1

9
. 



 

írásbeli vizsga, IV. összetevő  2 / 8 2009. október 19. 
0801 

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 / 8 2009. október 19. 
0801 

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

1. feladat 

Az Ön testvére abban a városban fog egyetemen tanulni, ahol az Ön barátja él a 

szüleivel. Írjon egy e-mailt a barátjának! A 50–80 szavas üzenetben írja meg a 

legfontosabb információkat! Számoljon be arról, hogy testvére mit fog ott tanulni, és 

miért éppen oda jelentkezett! Írja meg, hogy testvére pontosan mikor és mivel szeretne 

odautazni albérletet keresni! Kérjen ehhez a barátjától segítséget! Röviden írja meg az 

elképzeléseiket, a fontosabb szempontokat (hely, ár, nagyság)! Köszönje meg a 

segítséget, és tegyen javaslatot valamilyen közös programra! 

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

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

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  4 / 8 2009. október 19. 
0801 

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

2. feladat 

Válasszon ki egyet a következő két (A vagy B) feladatból, és fejtse ki gondolatait 100-120 

szóban! Csak az egyik feladatot kell megoldania! 

A) Ön a nyáron egy balatoni utazási irodánál dolgozott. Egy levélben számoljon be 
barátjának élményeiről, tapasztalatairól! Levelében térjen ki az alábbi részletekre: 
• Indokolja meg, miért nem írt már egy ideje! 

• Mesélje el, mikor, hogyan értesült erről a munkalehetőségről! 

• Fogalmazza meg, miért találta vonzónak az ajánlatot! 

• Foglalja össze a legfontosabb tapasztalatait a munkáról, az emberekről és a 
szabadidős lehetőségekről! 

• Javasolja a barátjának, hogy jövőre együtt utazzanak a Balatonhoz dolgozni! 

vagy 

B) Az Ön nagyszülei nemsokára egy kis lakást vásárolnak Önnek ajándékba. 
Fogalmazzon levelet vidéki barátjának, és számoljon be neki erről! Levelében 
térjen ki a következőkre: 

• Mesélje el, hogy kikkel és hogyan ünnepelte a 18. születésnapját! 

• Írja meg, hogy a nagyszülei hol és mekkora lakást akarnak/tudnak Önnek venni! 

• Foglalja össze, mit tart fontosnak, milyen helyiségekből álljon a lakás! 

• Röviden írja le, hogyan szeretné a lakást berendezni! 

• Kérjen barátjától segítséget, ötleteket, és előre hívja meg a lakásavató bulira! 
…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………



 

írásbeli vizsga, IV. összetevő  5 / 8 2009. október 19. 
0801 

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    



 

írásbeli vizsga, IV. összetevő  6 / 8 2009. október 19. 
0801 

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

 



 

írásbeli vizsga, IV. összetevő  7 / 8 2009. október 19. 
0801 

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

 



 

írásbeli vizsga, IV. összetevő  8 / 8 2009. október 19. 
0801 

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

 
 
 
 
 

  
maximális 
pontszám

elért 
pontszám 

IV. Íráskészség 1. feladat 11   
2. feladat 22   

VIZSGAPONT 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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