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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 a digitális televíziózás kényelmi funkcióiról szóló reklámot! Mindegyik funkcióhoz 
tartozik egy bevezető kérdés, melyet a szöveg után talál. Párosítsa a kérdéseket és a funkciókat! 
Írja a megfelelő funkció betűjelét a kérdések után az üres négyzetekbe! Munkáját a 0-val jelölt 
példa segíti. 
 
 
 
A  
Egy olyan új tévészolgáltatásról van szó, amelynek alapja az IPTV. Az adás szélessávú 
internet-hozzáférésen, ADSL-en keresztül, digitális formában érkezik a tévékészülékre. A 
szolgáltatás tehát internet alapú, mégsem kell hozzá számítógép. A TV-műsor hagyományos 
televíziókészüléken nézhető, csak éppen az új technikai megoldásnak köszönhetően rengeteg 
kényelmi funkció kapcsolódik hozzá.  
  
B 
A digitális TV-vel a megszokott műsorújság formája nagyban megváltozik. Nem kell többé az 
újságosnál megvásárolnia, ezentúl ugyanis a tévékészülék képernyőjén lapozgathatja. Itt 
mindig a lehető legfrissebb információt találhatja meg, a műsorváltozásról is szinte azonnal 
értesülhet. Pillanatok alatt napokra előre megnézheti a TV-műsort, és egyszerre akár több 
csatorna kínálata is összehasonlítható. Ha egy program felkeltette az érdeklődését, egy 
gombnyomással elolvashatja tartalmát, megnézheti a stáblistát, az alkotókat vagy egyéb 
érdekességeket. 
 
C 
Biztos Önnel is előfordult már, hogy tévézés közben egy fontos telefonhívás miatt lemaradt a 
várva várt jelenetről. A digitális TV-vel az élő adás tetszés szerint, bármikor megállítható, és 
pár perc múlva folytatható. Sőt, ha egy jelenetet újra és újra meg akarunk nézni, 
visszatekerhetjük, ahányszor csak akarjuk. Ezt követően előre is tekerhető az adás, hogy ott  
folytatódjon a műsor, ahol a valós időben is tart. 
 
D 
A digitális TV egyik szolgáltatása lehetővé teszi, hogy filmeket kölcsönözzön anélkül, hogy 
ki kellene mozdulnia a nappaliból. Mindössze pár gombnyomás, és a távirányítón 
kiválasztható a megnézni kívánt film, és indulhat a mozizás. A kölcsönözhető filmek áráról a 
TV menürendszerében tájékozódhat, a film díja a következő havi számlán jelenik meg. A 
filmeket 24 órán belül nézhetjük meg, akárhányszor, akárhány megszakítással. A Videotéka 
induló kínálatában a legújabb hollywoodi mozifilmek már a televíziós bemutatásuk előtt, 
szinte a DVD megjelenésükkel egy időben megtalálhatók. Mindezek révén betekintést nyerhet 
az utóbbi évek legnagyobb kasszasikereibe és filmtörténeti alkotásaiba, de a népszerű európai 
és amerikai filmek mellett az utóbbi évek legnépszerűbb magyar filmsikerei és díjnyertes 
alkotásai, valamint dokumentumfilmek, klasszikus magyar rajzfilmek is megtalálhatók. 
 
E 
A műsorújság segítségével a tévéből könnyen fel lehet venni filmeket, műsorokat vagy akár 
egy teljes sorozatot. Nincs szükség egyéb eszközre, kazettára, mert a rögzítés az adás 
vételéhez használt IPTV vevőegység merevlemezére történik, mely kb. 50 órányi rögzítést 
tesz lehetővé. Nem kell többé a normál videomagnó beállításával bajlódnia, s a rengeteg  
videokazettát tárolnia! 
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F 
Ha vannak kedvenc színészeink, rendezőink, akkor elég a nevükre rákeresni, és máris 
megtudhatjuk, mikor és hol láthatjuk őket, illetve filmjeiket a tévében. Ugyanígy kereshetünk 
műsor- és filmcímekre, akár a csatornák, akár a Videotéka kínálatában. A kezdőbetű 
beírásával találatként jelennek meg a megegyező kezdetű elemek. A keresési kifejezést a  
távirányító számgombjaival lehet megadni. 
 
G 
Nem kell többé végigkapcsolni érdektelen adókon, a „kedvencek” mappában összegyűjtheti 
kedvenc tévécsatornáit. Villámgyorsan áttekintheti az egymás alatt felsorolt, legkedvesebb  
csatornáinak programjait. 
 
H 
Egy négyjegyű PIN kód segítségével akár az összes korhatáros film megtekintése letiltható 
gyermeke számára, de elzárhat csatornákat, vagy fizetős szolgáltatásokat is kiskorú gyermeke 
elől. 
 
I 
Ezzel a funkcióval úgy szörfölhet a csatornák között, hogy közben nem kell átkapcsolnia 
másik adóra. Miközben kedvenc filmünket nézzük, de hamarosan indul egy másik érdekes 
műsor, egy pillanat alatt megjeleníthetjük a másik csatornán látható programot egy kis képen, 
a bal alsó sarokban. Filmünket zavartalanul tovább nézhetjük, és a kis képen is rögtön látjuk,  
ha a másik program egy számunkra érdekes részhez érkezett. 
 
J 
A filmeket megnézheti magyarul, vagy akár eredeti nyelven is – ahogy éppen szeretné. 
Néhány gombnyomás, és egyes csatornákon máris eredeti nyelven hallhatjuk megszólalni 
kedvenc színészünket.  
Forrás: T-Online 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ide ne írjon! A javító tanár tölti ki! 
 

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. Max. elért 
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0. Vannak kedvenc színészei, rendezői, akiknek a filmjeiről semmiképp sem 

maradna le? 
F 

 
   
1. Szokott videotékából filmeket kölcsönözni? Szokott moziba járni? 

 
 

 
   

2. Gyakran rögzít műsorokat? Szívesen nézne két különböző csatornán egy 
időben futó műsorokat?  

 

 

 

3. Vannak kedvenc csatornái? Könnyen megtalálja őket? 
 

 

 

   

4. Van valaki a családjában, aki idegen nyelvet tanul? 
 

 

 

   

5. Volt már olyan helyzetben, hogy egy váratlan esemény miatt (például 
csöngetett a postás) meg kellett szakítania az éppen nézett műsort, és így 
lemaradt annak egy részéről, például a gólról vagy egy vicces jelenetről?  
 

 

 

 

6. Eljött az idő a televíziózási szokások gyökeres megváltoztatására. Miről is van 
szó? 
 

 

   

7. Előfordult már Önnel, hogy lemaradt kedvenc sorozatának elejéről, mert éppen 
egy másik érdekes műsort nézett?  

 

   

8. Szokott tévéújságot vásárolni? 
 
 

 

   

9. Van kisgyermek a családban, akinek a számára bizonyos műsorokat szeretne 
elérhetetlenné tenni?  
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2. feladat 
Olvassa el a Varró Dániellel készített interjút, majd döntse el, hogy a szöveget követő állítások 
igazak, hamisak, vagy nincs róluk információ a szövegben! Tegyen X jelet az állítás után a 
megfelelő négyzetbe! Munkáját a 0-val jelölt példa segíti. 
 
A költő, műfordító tavaly Las Vegasban részt vett a póker-világbajnokságon, idén pedig itthon 
nyert pókerversenyt. A versírásban is a játékot szereti.  
 
Úgy képzelem, a nagy pókeres szivarozik, whiskyzik, konzumhölgyek legyezgetik. 
Vannak ilyen macsó figurák: ők a gazdag amatőrök, akiknek sok a pénzük, és szeretnek 
kockáztatni. Befizetik a tízezer dolláros nevezési díjat is, hogy részt vehessenek a Las Vegas-i 
póker-világbajnokságon. A másik típus a vérprofi, számára a póker észjáték. Többnyire 
nagyon gazdagok ők is, hiszen például egy ilyen pókervébén 12 millió dollár a fődíj. Én 
tavaly megnyertem egy online pókerbajnokságot, ami azzal járt, hogy ingyen kiutazhattam az 
amerikai világversenyre. Fantasztikus élmény. Nyolc-tízezren indulnak, kétszáz asztalnál 
játszanak egyszerre a kaszinó hatalmas termeiben. Egy héten át mindennap déltől hajnali 
háromig-négyig tartanak a partik. Akinek elfogy a zsetonja, kiesik. Én a második napon  
hullottam ki. 
 
Viszont idén nyert egy magyar bajnokságot. 
Igen, a Chivas Poker Grand Prix nevűt. Itt ingyen lehetett „rajtolni”, mindenféle híresség 
indult, végül enyém lett a főnyeremény: egy pókerasztal meg öt liter whisky. Mindig is volt 
valamilyen játékszenvedélyem. A nagypapámmal sakkoztam, ultiztam, apukámmal 
gombfociztam. A pókerrel egy általános iskolai osztálytársam „fertőzött meg”. Ugyanő 
vezetett be az online póker és a kaszinók világába később, mert közben profi pókeres lett. 
Ehhez a játékhoz kombinációs készség is kell, meg matematika az esélyek kiszámításához. 
Rengeteg múlik az emberismereten is. Bele kell képzelnem magam a többiek helyébe, ettől 
olyan izgalmas az egész. 
 
S önnek jól megy a pókerarc? 
Egyáltalán nem. Akkor is izgulok, ha nagy lapom van, akkor is, ha semmim. De a lényeg: így 
végképp nem tudnak kiismerni az ellenfeleim. 
 
Kártya és vers – rokon szenvedély? 
A játékosságot szeretem a költészetben is: elszöszölök a rímekkel, versformákkal. Hasonlóság 
az is, hogy az emberek mindkettőt misztifikálják. Azt hiszik, a pókerhez szerencse kell, a 
lírához ihlet. Holott mindkettőhöz inkább fegyelem kell, és figyelem. Pontosság, tudatosság, 
ilyesmik. Speciel az ihlet többnyire akkor csap le rám, amikor legkevésbé várom. Buszon. 
Vagy zuhanyozás közben. 
 
Ön szemérmes embernek látszik, szerelmes verseiben viszont meglehetősen kitárulkozó. 
Volt egy nagyon jó magyartanárom a gimnáziumban, ő mondta: a költészet nyilvános 
sztriptíz. 
 
Akkor döntötte el, hogy költő lesz? 
Na azért nem! Már előtte is írtam. Viszont csak arról tudok verselni, ami megtörtént velem, 
vagy ami közelről érint. Nem törekszem arra, hogy nagyon eredeti, saját költői nyelvet 
találjak. Olvasóként is a sokféleséget szeretem, a különféle műfajokat, stílusokat. Én nem 
akarok több lenni egy szerethető költőnél. Nekem fontos, hogy értsék, amiről írok, és olykor 
még nevessenek is rajta.  
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Persze lehet, hogy a nagy versekhez nagy történelmi idők kellenek. Forradalmak, 
háborúk. Az ön generációja már egy szabad világban kezdte a pályáját. Peches 
költőnemzedék? 
Nem hiszem. Ma is bőven van miről írni, és nem gondolom, hogy a verstémák közt volna 
rangsor. Ráadásul a mi generációnknak az is megadatott, hogy a technikának köszönhetően 
szélesebb közönséghez is tudunk szólni. 
 
Új kötetében SMS-versek is szerepelnek, és az e-mailről is írt költeményt. A digitális 
kultúra új irodalmi műfajt teremt? 
Miért ne? A nagyon rövid formák – epigramma, haiku – mindig is izgatták a költőket. Nekem 
az írásos kommunikáció eleve sokkal jobban megy, mint a beszéd, és kifejezetten szívesen 
chatelek, levelezgetek az interneten. Mobilozni nem nagyon szeretek, viszont izgalmas költői 
feladatnak tartom, hogy SMS-ben, százhatvan karakterben megfogalmazzak valamit.  
 Forrás: 168 óra   

 
Ide ne írjon! A javító tanár tölti ki! 
10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. Max. elért 

           11  

  igaz hamis nincs 
információ

0. Varró Dániel a pókerjátékosok két típusáról beszél. X   
 

10. Varró Dániel eddig csak online pókerbajnokságot nyert. 
 

   

11. Varró Dániel amatőr játékosnak tartja magát. 
 

   

12. Varró Dániel a nagyapjától tanult pókerezni. 
 

   

13. Varró Dániel jó emberismerő. 
 

   

14. Varró Dánielnek jól megy a pókerarc. 
 

   

15. Varró Dániel szerint a pókerhez és a versíráshoz inkább 
fegyelem kell, mint szerencse vagy ihlet. 
 

   

16. Varró Dániel gimnáziumi magyartanárának hatására 
döntötte el, hogy költő lesz. 
 

   

17. Varró Dániel csak szerethető költő akar lenni. 
 

   

18. Varró Dániel szívesen írna forradalmi verseket is. 
 

   

19. Varró Dániel jobban szeret beszélni, mint írásban 
kommunikálni. 
 

   

20. Varró Dániel szerint a digitális kultúra nem alkalmas új 
irodalmi műfajok létrehozására. 
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3. feladat 
Olvassa el az öt zenei CD ismertetőjét, majd döntse el, hogy a túloldalon található állítások 
melyik CD-re vonatkoznak! Írja az állítások mellé az üres négyzetbe a megfelelő CD betűjelét! 
Munkáját a 0-val jelölt példa segíti. 
 

          Forrás: BRAVO 

 

A.  KANYE WEST FT. T-PAIN – Good life 
 
Ha pozitív gondolatokkal szeretnéd kezdeni ezt az évet, íme itt a 
hozzá való zene! Sajnos a sikert sikerre halmozó Kanye számára 
2007 szörnyen végződött – elhunyt az édesanyja –, de talán 
öngyógyító terápiának felhasználja majd a saját dalát. A 
közreműködő T-Pain nevét jól jegyezd meg: a fickó a jövő nagy 
reménysége! 
Stílus: hip-hop 

  

 

B.   BARTÓK ESZTER – Indigó 
 
Eszter a második albumán ugyanazt a finom, kellemes popot hozza, 
mint a debütáló korongján. Dalai barátságról, útkeresésről, belső 
tisztaságról szólnak, és dinamikus, változatos tempójukkal 
változatos egységet alkotnak. 
Stílus: pop 

  

 

C.   MAGNA CUM LAUDE – Magnatofon 
 
Az első kislemezes Színezd újra már a rádiók kedvence, és az 
albumon található többi kilenc dal is slágergyanús! Úgy tűnik, a 
gyulai rockerek nem tudnak hibázni, és ez a lemez a következő 
időszak egyik nagy kedvence lesz. 
Stílus: rock 
 

  

 

D.   ASHLEY TISDALE – He Said, She Said 
 
Ashley debütáló albumának második dalával nem csak a High 
School Musical-rajongókat hódítja meg: a tengerentúlon máris 
slágerlistás ez a szám! Az ifjú sztár kemény fába vágta a fejszéjét, 
hiszen csak kevesen tudnak egyszerre színészként és énekesként is 
helytállni. 
Stílus: pop 

  

 

E.   NIGHTWISH – Amaranth 
 
Az énekesnő, T. Turunen távozása után igencsak rezgett a léc a finn 
rockereknél, de úgy tűnik, megtalálták a megoldást! Új albumuk a 
valaha készített legdrágább finn nagylemez, és ez az Amaranth 
kiváló hangzásán egyértelműen érződik. Nem csak metallistáknak! 
Stílus: rock 
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   Ide ne írjon! A javító tanár tölti ki! 
 

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

          10  

0. Az előadó színészként is dolgozik. 
 

D 

   
21. Egyik dalukat gyakran hallani a rádióban. 

 
 

   
22. Az együttes énekesnő nélkül maradt. 

 
 

   
23. Zenéje öngyógyításra is alkalmas. 

 
 

   
24. A lemez egyik dala Amerikában felkerült a slágerlistákra. 

 
 

   
25. Az előadó első és második lemeze stílusában közel áll egymáshoz. 

 
 

   
26. Az előadó első albuma. 

 
 

   
27. A lemezen tíz dal van. 

 
 

   
28. A lemez közreműködője előtt szép jövő áll. 

 
 

   
29. A lemez hangzása is bizonyítja, hogy elkészítése sokba került.  

 
   

30. A dalok emberi értékekről szólnak.  
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maximális 
pontszám

elért 
pontszám 

I. Olvasott szöveg értése 
1. feladat 9   
2. feladat 11   
3. feladat 10   

ÖSSZESEN 30   
    
    
    
      
 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 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 a memória és a társas érintkezés összefüggéseiről szóló cikket! Írja be a kiemelt 
kötőszavakat a megfelelő helyre! (Figyelem! Minden szót csak egyszer használhat! Két 
kötőszóval több van, mint amennyi szükséges!) Munkáját a 0-val jelölt példa segíti. 
 
 
 
 
 

hogy,   és,  valamint,   amelyek,   hanem,   amilyeneket,  annál,    

melyekkel,   mint,   amelyeket,   illetve,   akikből,   mert,  mint 

 
 
 
 
 
Egy új kutatás szerint már csupán 10 perc beszélgetés is segíthet a memória fejlesztésében,  

és      (0.) növelheti a teszteken nyújtott teljesítményt. A michigani egyetem kutatói 

megállapították, hogy a társas érintkezés legalább olyan hatásos memóriafejlesztő és 

intellektuális teljesítményfokozó módszer, _______________(1) a hagyományosnak 

mondható szellemi gyakorlatok alkalmazása. 

Az összefüggéseket a michigani és a kaliforniai egyetem pszichológusai két tanulmányban 

vizsgálták. Az egyik tanulmány a Szociális Kutatások Intézménye (ISR) által készített 

adatokat vizsgálta, ____________________(2) egy 24-96 év közöttiekből álló, kb. háromezer 

fős mintából vettek. A kutatók felmérték a résztvevők mentális tevékenységét, 

_____________________(3) vizsgálták társas érintkezésük szintjét az alapján, 

_____________________(4) hetente milyen gyakran beszélnek telefonon barátaikkal, 

ismerőseikkel, ______________________(5) milyen gyakran járnak össze. 

A tanulmány szerzője, Oscar Ybarra szerint minél magasabb szintű a társas érintkezés 

valakinél, _____________________(6) jobbak kognitív képességei – kortól függetlenül. 

A második kísérletben összehasonlították a társas érintkezéseknek és a szellemi 

gyakorlatoknak a memóriára és a szellemi teljesítőképességre gyakorolt hatását. Hetvenhét, 

18-21 év közötti diákot vizsgáltak, ___________________(7) egy csoport társas 

érintkezésként 10 percig beszélgetett valamilyen társadalmi témáról. A másik csoport 

mentális gyakorlatként három feladatot teljesített, ____________________(8) között 

szövegértés és keresztrejtvényt is szerepelt; a kontrollcsoport tagjai pedig egy 10 perces 

szórakoztató-műsor részletet néztek meg.  
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Ezután minden résztvevő kitöltött két különböző tesztet, _______________(9) szellemi 

tevékenységük sebességét és a memóriájukat mérték. Ybarra szerint ugyanannyi ideig történő 

társas érintkezés ugyanolyan mértékben növelte a résztvevők mentális tevékenységét, 

__________________(10) az úgynevezett szellemi gyakorlatok alkalmazása. A barátok, 

szomszédok látogatása tehát legalább annyira segíthet elménk éberen tartásában, mint a 

mindennapos keresztrejtvényfejtés. 

Ez alapján joggal feltételezhető, hogy a szociális elszigeteltség nem csak érzelmi 

állapotunkra, __________________(11) intellektuális képességeinkre is negatív hatással van.  
Forrás: Medipress 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ide ne írjon! A javító 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 lengyelországi sóbánya magyar vonatkozásáról szóló cikket! A legtöbb kijelölt 
szövegrész tartalmaz egy-egy nyelvtani hibát. Húzza alá a hibás szót, és a megfelelő sorba írja be 
a helyes alakot! Ha a kijelölt részben nincs hiba, jelölje  jellel! Munkáját két, 0-val jelölt példa 
segíti. 
 
 
 
0. A wieliczkai sóbánya Lengyelország egyik 

legérdekesebb és legismertebb idegenforgalmi 
látványossága.  

 
 

0. A közel 800 éves földalatti sókitermelés emlékeit az 
ország egykori fővárosától, Krakkótól 12 kilométert 
találjuk. 

 
kilométerre 
 

12. A 13. században magyar bányászok kezdték a fejtést, 
akiket Kinga, Szemérmes Boleszláv lengyel király 
felesége hívta Lengyelországba. 

 
 

13. Árpád-házi Kinga 15 éves volt, amikor 1239-ben 
Boleszláv lengyel király feleséget kérte. 

 

14. A tatárjárás a lengyeleket sem kerülte el. Kinga hazatért, 
hogy apjától, IV. Bélától kérjen segítséget a nélkülözött 
lengyel nép számára. 

 

15. Ekkor kapta ajándékból a máramarosi sóbányát 
Erdélyben. A birtokbavétel jeléül beledobta gyűrűjét 
egy aknába. 

 

16. A legenda szerint a gyűrűt nem sokkal később az általa 
alapított wieliczkai bánya egy sótömbjében találták ki. 

 

17. Kinga sajátjaként szerette második hazáját, 
Lengyelországot; templomokat, kolostorokat és 
kórházakat alapított. 

 

18. A lengyelek is királynőként szerették és tisztelték. Férje 
halála után, bár a lengyelek kérték, hogy átvette az 
ország kormányzását, ő inkább Istennek szentelte életét, 
és kolostorba vonult. 

 

19. VIII. Sándor pápa 1690-ben boldoggá avatta, majd 
1999-ben II. János Pál iktatta a szentek sorába. 

 

Forrás: [Origo] Tudomány 
 

 

 

 

Ide ne írjon! A javító tanár tölti ki! 
 
 

12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. Max. elért 
        8  
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3. feladat 
Olvassa el az önéletrajzokkal foglalkozó cég hirdetését! Az üresen hagyott helyekre írja be a 
megadott igék megfelelő alakját! Minden alak jelen idejű, de figyeljen a szám és a személy 
egyeztetésére, valamint az igekötők helyére! Munkáját a 0-val jelölt példa segíti. 
 
Sikeres önéletrajzot szeretnél? Minősíttesd, hogy biztosra menj! 
Hogy ne egy ember legyél a tucatból… 
 
Az önéletrajz célja, hogy pár másodperc alatt meggyőzze (0.meggyőz) a cég munkaügyisét, 

hogy mi vagyunk az ideális jelöltek az adott pozíció betöltéséhez. Mivel egy-egy önéletrajzot 

15-20 másodperc alatt __________________ (20. átfut), ezért jól át kell gondolnunk, mit 

______________________ (21. kiad) a kezünkből. A többoldalas önéletrajzok egyáltalán 

nem nyerők. Az ideális önéletrajz vázlatos, könnyen áttekinthető, nincs felesleges 

információkkal túlrészletezve, nem tartalmaz hamis információkat, és természetesen 

nyelvhelyessége és helyesírása tökéletes. 

Mindig __________________________ (22. megjelöl) jelentkezésünk célját, illetve a 

betölteni kívánt pozíciót. Jó, ha kitérünk személyes képességeinkre, tudásunkra, és 

_________________________ (23. feltüntet) képzettségi adatainkat is. 

Figyeljünk arra, hogy szakmai tapasztalatainkat tárgyilagosan ____________________(24. 

bemutat), sőt említsük meg eddigi sikereinket is, és ne __________________ (25. elfeled) 

nyelv-és számítógépes ismereteinkre is kitérni. 

Végül önéletrajzunk személyes adatokat is ______________________ (26. tartalmaz): itt 

akár hobbinkra, kedvenc elfoglaltságunkra is ____________________ (27. kitér). Ezen a 

ponton igyekezzünk valami egyedit megemlíteni, hogy ne mi __________________ (28. van) 

az egyik tojás a tucatnyiból. 

Ha a cég fotót is ______________________ (29. kér) az önéletrajzhoz, hanyagoljuk a 

tablóképet vagy szabadidős képeket. _______________________ (30. készíttet) kifejezetten 

a pályázathoz egy olyan képet, amin jól öltözöttek vagyunk, és jó benyomást 

_____________________ (31. tesz) leendő munkaadóinkra. 

Ha bizonytalan ______________________ (32. van) önéletrajzodat illetően, vagy egyszerűen 

csak ______________________ (33. szeret) önéletrajzodból a legjobbat kihozni az éles 

bevetés előtt, _____________________ (34. használ) fejvadászunk önéletrajz minősítő 

szolgáltatását ingyen!        Forrás: Harmonet 

 
Ide ne írjon! A javító tanár tölti ki! 
 
20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. Max. elért
               15  
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4. feladat 
Olvassa el a gyalogtúrák nehézségi fokáról szóló ismertetést! Válassza ki, hogy a táblázatban 
megadott 3-3 lehetőség közül melyik szó illik az üres helyekre! Írja a helyes szó betűjelét az 
üresen hagyott helyre! Munkáját a 0-val jelölt példa segíti. 
 
 
A túrák nehézségi fokozatát döntő mértékben a ____C___ (0.) táv, a szintkülönbség és a 

sorozatterhelés adja. Annak érdekében, hogy a lehető legjobban érezd magad a túrán, fontos, 

hogy olyat válassz, ami fizikai felkészültségednek megfelel. 

Gyalogtúra skála: 

1. Könnyű turistaösvények, városi séták. 1-5 óra könnyű gyaloglás. Egészséges, aktív életet 

élő emberek ________ (35.) teljesítik ezeket a túrákat. Különösebb edzettség nem szükséges, 

a hátizsákban legfeljebb víz, csoki és esőkabát van.  

 

2. Turistaösvényeken egésznapos túrák. Némi edzettség és jó térdizületek szükségesek, mert 

kisebb-nagyobb köveken lépkedve gyaloglunk fel akár 2500 m-re. A Magas-Tátra túrák 

tipikusan 2-es nehézségűek. A 2-es túrákhoz szükséges edzettségre ________ (36.) rendszeres 

természetjárással és kirándulással a hazai hegyek között. Szinte minden egészséges ember 

képes teljesíteni egy 1000 méter _______ (37.) tartalmazó túrát, de nagyon el fog fáradni az, 

aki nem mozog rendszeresen. 

 

3. Többnapos gyalogtúrák. Ezeken a túrákon fel kell készülni a többnapos, folyamatos 

gyaloglásra nehéz hátizsákkal (12-18 kg). 5-6 napot gyalogolhatunk pihenőnap nélkül. A 

folyamatos terhelés miatt _______ (38.) leszel és előfordul, hogy sátorban éjszakázol napokon 

keresztül, meleg zuhanyt nélkülözve.  

 

4. Magashegyi túrák. Ezeken a gyalogtúrákon a 3-as nehézségen felül elsősorban a nagy 

tengerszint feletti magasságból adódó oxigénhiány színezi az élményt. A napi gyaloglás 

szintkülönbsége és időtartama nem haladja meg a 3-as túrákét, de a körülmények miatt – a 

ritka levegő és a hideg – nagyobb ________ (39.) és elszántságot igényel. Magashegyi 

túratapasztalat nélkül is teljesíthető, de elengedhetetlen a jó edzettség, erőnlét. A gyakori, 20 

kilométeresnél hosszabb túrákon kívül az intenzív _________ (40.) járó aerobik, fallabda, foci 

stb. készít fel megfelelően a 4-es nehézségű utakra. 
Forrás: iKaland.hu 
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 A B C D 
0. megtért megtelt megtett 

 
megvett 

35. könnyűvérű 
 

könnyűszerrel könnyesen 
 

könnyed 

36. szert lehet tenni fel lehet tenni szerezni lehet 
 

szeretni lehet 

37. színvonalat színt szintkülönbséget 
 

szintet 

38. fáradhatatlan fáradságosabb fáradékonyabb 
 

fárad 

39. terhet terhességet tehermentességet 
 

teherbíró képességet 

40. igénnyel 
 

igénybevétellel ígérettel igézettel 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

Ide ne írjon! A javító tanár tölti ki! 
 

35. 36. 37. 38. 39. 40. Max. elért 
      6  
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maximális 
pontszám

elért 
pontszám 

II. Nyelvhelyesség 

1. feladat 11   
2. feladat 8   
3. feladat 15   
4. feladat 6   

FELADATPONT ÖSSZESEN 40  
VIZSGAPONT ÖSSZESEN 30   

    
    
    
      
 javító tanár  

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

 
 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! 

   
pontszáma

programba 
beírt 

pontszám  
 I. Olvasott szöveg értése    
 II. Nyelvhelyesség      

    
      
      
           

javító tanár  jegyző 
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III. Hallott szöveg értése 
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Emelt szintű érettségi vizsga magyar mint idegen nyelvből.  
Harmadik vizsgarész: hallott szöveg értése. 

 
 
 

Figyeljen a következőkre! 
 

• A vizsgán semmilyen segédeszközt nem használhat! 
 

• Olvassa el figyelmesen a feladatokat! A feladatokban (0) kód alatt egy 
példát talál, amely segíti Önt a feladat megoldásában. 

 
• Tollal dolgozzon! 

 
• 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 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. 

30 percig dolgozhat. Jó munkát! 
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1. feladat 
Egy interjút fog hallani Kondor Tamással, a Debreceni Nyári Egyetem magyartanárával. A 
hallottak alapján döntse el az alábbi állításokról, hogy igazak vagy hamisak! Tegyen X jelet a 
megfelelő oszlopba! Munkáját a 0-val jelölt példa segíti. 
 
 
 
 
 

  igaz hamis
0. Kondor Tamásnak magyar-filozófia szakos diplomája van. X 

 
 

1. Kondor Tamás mindig is külföldieknek akart magyart tanítani. 
 

  

2. A Nyári Egyetemre helyettesként került. 
 

  

3. A Nyári Egyetemen tanított először életében. 
 

  

4. Az első csoportjában csak nők voltak. 
 

  

5. A tegeződés gondot okozott neki. 
 

  

6. Kondor Tamás szerint nem csak a diákok tanulnak az órán. 
 

  

7. Az óráin főleg újságokból és a digitális médiából vett szövegeket 
olvasnak. 

  

    
8. Kondor Tamás egyre tudatosabban használja az anyanyelvét. 

 
  

9. Kondor Tamás szerint a napi tíz óra tanítás már fárasztó. 
 

  

10. Kondor Tamást a jó kereseti lehetőség is vonzza a 
magyartanításban. 

  

    
11. Tanítás közben soha semmi másra nem gondol. 

 
  

12. A tanárt buszvezetőhöz hasonlítja. 
 

  

 
 
 
 
 
 
 
Ide ne írjon! A javító 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 téli olimpiák történetéről fog hallani egy ismeretterjesztő szöveget. Írja a kérdések után a kért 
információt! (Figyelem! Néhány információ két elemből áll!) Munkáját a 0-val jelölt példa segíti. 
 
 
 
 
 
 
0.  Hol rendezték az első téli olimpiát?    ___Franciaországban____ 
 
 
13. Mikor rendezték az első téli olimpiát?   ______________________ 
 
 
14. Hány női versenyző vett részt az első téli olimpián? ______________________ 
 
 
15. Mi okozott gondot 1964-ben, Innsbruckban?  ______________________ 
 
 
16. Hányszor rendeztek fővárosban téli olimpiát?  ______________________ 
 
 
17. Eddig milyen helyszínek domináltak?   ______________________ 
 
 
18. Milyen szomorú esemény után pályázik újra Szarajevo? ______________________ 
 
 
19. Hol rendeznek a jövőben nagy valószínűséggel téli olimpiát? ______________________ 
 
 
20. Mit rejt magában a rendezési jog megszerzése?  ______________________ 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ide ne írjon! A javító tanár tölti ki! 
 

13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. Max. elért 
        8  
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3. feladat 
Öt különböző magyarországi szálláshely ajánlja szolgáltatásait és szabadidős programjait. 
Válassza ki, hogy melyik szálláshely biztosítja az alább felsorolt szabadidős programokat! Írja a 
megfelelő szálláshely nevét a program mellé! (Figyelem! Egy programhoz több szálláshely is 
tartozhat!) Munkáját a 0-val jelölt példa segíti. 
 
 
 

A szálláshelyek:  Pataky Vendégház 
     Hotel Hétkút 
     Panoráma Pihenő 
     Vörös Kastély 
     Múzsa Vendégház 
 
 
 
 

A szolgáltatások / programlehetőségek: 
 

    
0.   kerékpártúra:    Pataky Vendégház,     Vörös Kastély                                 

 
21.  horgászási lehetőség: __________________________________________ 

 
22.  lovaglás:   __________________________________________ 

 
23.  fitneszterem:  __________________________________________ 

 
24.  masszázs:   __________________________________________ 

 
25.  borkóstoló:  __________________________________________ 

 
26.  városnézés idegenvezetővel: _______________________________________ 

 
27.  sátorozási lehetőség: __________________________________________ 

 
28.  nosztalgia vasutazás: __________________________________________ 

 
29.  vízitúra:   __________________________________________ 

 
30.  asztalitenisz:  __________________________________________ 

 
 
 
 
 
Ide ne írjon! A javító tanár tölti ki! 
 

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



 

írásbeli vizsga, III. vizsgarész 6 / 8 2009. május 4. 
0811 

Magyar mint idegen nyelv — emelt szint Azonosító 
jel: 

               

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

írásbeli vizsga, III. vizsgarész 7 / 8 2009. május 4. 
0811 

Magyar mint idegen nyelv — emelt szint Azonosító 
jel: 

               

 



 

írásbeli vizsga, III. vizsgarész 8 / 8 2009. május 4. 
0811 

Magyar mint idegen nyelv — emelt szint Azonosító 
jel: 

               

 

 

 

 
  

maximális 
pontszám

elért 
pontszám 

III. Hallott szöveg értése 
1. feladat 12   
2. feladat 8  
3. feladat 10   

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. vizsga-
résszel, akkor ez a táblázat és az aláírási rész kitöltendő! 



 

Magyar mint idegen nyelv  emelt szint — írásbeli vizsga 0811 
  IV. Íráskészség 

Azonosító 
jel: 
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írásbeli vizsga, IV. vizsgarész 2 / 12 2009. május 4. 
0811 

Magyar mint idegen nyelv — emelt szint 
Azonosító 

jel: 
               

 
 
 

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. vizsgarész 3 / 12 2009. május 4. 
0811 

Magyar mint idegen nyelv — emelt szint 
Azonosító 

jel: 
               

1. feladat 
Ön már régóta szeretne kórusban énekelni. Az iskolai faliújságon az alábbi hirdetést találja: 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Írjon érdeklődő e-mailt a hirdetésre reagálva, 120-150 szóban!  

 - Indokolja röviden, miért szeretné kipróbálni a kóruséneklést. 

 - Kérdezzen rá a próbák helyszínére és időpontjára. 

 - Érdeklődjön a koncertek gyakoriságáról és a repertoárról. 

 - Kérdezze meg, van-e meghallgatás / felvételi, és hogyan érdemes készülni rá. 

 

AMATŐR IFJÚSÁGI VEGYES KAR 
ÚJ TAGOKAT KERES! 

 
Ha szeretsz énekelni, 
     ha szeretnéd értelmesen tölteni a szabadidődet, 
          ha szereted a jó társaságot, 
 ha szeretsz nagyokat bulizni –  
    köztünk a helyed! 
 
Jelentkezz mihamarabb az alábbi címen: 
  kórus@freemail.hu  
 

 



 

írásbeli vizsga, IV. vizsgarész 4 / 12 2009. május 4. 
0811 

Magyar mint idegen nyelv — emelt szint 
Azonosító 

jel: 
               

 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 



 

írásbeli vizsga, IV. vizsgarész 5 / 12 2009. május 4. 
0811 

Magyar mint idegen nyelv — emelt szint 
Azonosító 

jel: 
               

 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 .................................................................................................................
 
Ide ne írjon! A javító 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  
Összesen 15  



 

írásbeli vizsga, IV. vizsgarész 6 / 12 2009. május 4. 
0811 

Magyar mint idegen nyelv — emelt szint 
Azonosító 

jel: 
               

2. feladat 
Az alábbi két témából csak az egyiket kell kidolgoznia! 
 
A) Az iskolai honlap kiemelt témája ebben a hónapban a globális felmelegedés. Ön is 
részt vesz a téma internetes felületének szerkesztésében. Az Ön feladata, hogy 200-250 
szóban egy bevezető szöveget írjon a globális felmelegedésről. Bevezetőjében térjen ki az 
alábbi szempontokra: 
 
  1. miért kiemelt téma a globális felmelegedés 

  2. a jelenség okai 

  3. a globális felmelegedés hatása, következményei 

  4. társadalmi és nemzetközi összefogás 

  5. az egyén szerepe, felelőssége 

 

 

B) A kerületi újság szerkesztősége felkérte Önt, hogy írjon a lap számára egy beszámolót 
„Az én szalagavatóm” címmel. Beszámolóját 200-250 szóban fogalmazza meg! Térjen ki 
az alábbi szempontokra: 
 
  1. a szalagavató bál hagyománya az Ön iskolájában 

  2. a készülődés (tervek, próbák, öltözékek, stb.) 

  3. a helyszín  

  4. a különböző táncok és műsorszámok  

  5. saját érzései, illetve véleménye a szalagavatóval kapcsolatban 

 

 

 



 

írásbeli vizsga, IV. vizsgarész 7 / 12 2009. május 4. 
0811 

Magyar mint idegen nyelv — emelt szint 
Azonosító 

jel: 
               

 

Itt jelölje, hogy melyik témát választotta!  

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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



 

írásbeli vizsga, IV. vizsgarész 8 / 12 2009. május 4. 
0811 

Magyar mint idegen nyelv — emelt szint 
Azonosító 

jel: 
               

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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



 

írásbeli vizsga, IV. vizsgarész 9 / 12 2009. május 4. 
0811 

Magyar mint idegen nyelv — emelt szint 
Azonosító 

jel: 
               

 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 .................................................................................................................
 
 
Ide ne írjon! A javító 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  
Összesen 15  



 

írásbeli vizsga, IV. vizsgarész 10 / 12 2009. május 4. 
0811 

Magyar mint idegen nyelv — emelt szint 
Azonosító 

jel: 
               

 
 



 

írásbeli vizsga, IV. vizsgarész 11 / 12 2009. május 4. 
0811 

Magyar mint idegen nyelv — emelt szint 
Azonosító 

jel: 
               



 

írásbeli vizsga, IV. vizsgarész 12 / 12 2009. május 4. 
0811 

Magyar mint idegen nyelv — emelt szint 
Azonosító 

jel: 
               

 
 
 
 
 

 
 

  
maximális 
pontszám

elért 
pontszám 

IV. Íráskészség 1. feladat  15   
2. feladat 15   

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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