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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 Túró Rudi történetéről szóló szöveget! Válaszoljon röviden a szöveg után 
következő kérdésekre! Munkáját a 0-val jelölt példa segíti.  
 
A negyvenéves Túró Rudi 
 
A Túró Rudit a Szovjetuniónak köszönhetjük. Egy „Eszkimó” néven futó, túró-vaj-zsír-cukor 
keverékből készült, csokoládéval bevont, kerek formájú szovjet termék adta az ötletet egy, 
„speciálisan a hazai ízlésvilágnak megfelelő” étel kifejlesztésére. Végy egy adag túrót, keverd össze 
pici vajjal, cukorral, adj hozzá egy pár csöpp citromot, majd forgasd csokoládéba! Látszatra ilyen 
egyszerű, otthon is elkészíthető a finomság, de tizenkét év kellett hozzá, hogy a magyar tejipari 
szakemberek tökéletesre fejlesszék a Túró Rudi-receptjét. 
 
A nagyüzemi gyártás az Erzsébetvárosi Tejüzemben indult meg 1968-ban, de a szűkös és kedvezőtlen 
helyszíni adottságok miatt igen hamar átkerült Szabolcs-Szatmár-Bereg megyébe. A mátészalkai 
gyárban huszonöt-harminc ember három műszakban szeletelte a csokiba forgatott „túró-rudakat”, 
háromdekás „egyenlő darabokra” – szemmérték alapján. Nem volt más hátra, mint megismertetni az 
emberekkel az újdonságot. Ám ekkor kezdődtek a nehézségek: az ártatlannak tűnő név és a hozzá 
kapcsolódó forma nem váltott ki osztatlan lelkesedést. A döntéshozók erkölcstelennek minősítették a 
terméket, és nem engedték, hogy újságokban népszerűsítsék. Így végül reklám nélkül indult útjára a 
Túró Rudi, hogy a saját erejéből hódítsa meg a fogyasztók szívét, illetve gyomrát. 
 
A kezdetek kezdetén alufóliába burkolták a kis rudakat, és a végét szaloncukorhoz hasonlóan 
megcsavarták. Később korszerűbb csomagolóanyagok és gépek segítették a nagyüzemi gyártást. A 80-
as években már színes fémfóliákat használtak, az ezredfordulót követően pedig fogyasztóbarát 
nyitócsík került a csomagolásra. A reklámozás is beindult, a termékről szórólapokat és 
kártyanaptárakat nyomtak, ezt az újságokban megjelenő hirdetések, majd a televíziós reklámfilmek 
követték.  
 
Akadnak középkorúak, akik arról panaszkodnak, hogy a mai Túró Rudi íze nem a régi. Bár a recept 
ugyanaz, valóban lehet némi különbség. A gyártás kezdetekor a termék szavatossági ideje mindössze 
három nap volt, ebből is huszonnégy óra már a boltokba kerülésig eltelt. Azok, akik a kicsit fanyar, 
citromos ízt hiányolják, valószínűleg a túró kezdeti erjedése iránt éreznek nosztalgiát. A szavatossági 
idő a fejlesztések során mára tizennégy naposra növekedett. 
 
Induláskor az alaptermék a natúr Túró Rudi volt, a hetvenes évek elejétől azonban sokféle ízesítést 
fejlesztettek ki. De a Túró Rudi mind a mai napig a hagyományos recept alapján készül. A Túró Rudi-
rajongók két csoportot alkotnak aszerint, hogy melyik típusú terméket részesítik előnyben: van, aki a 
hagyományos, étcsokis híve, és akadnak, akik a tejcsokoládés bevonatút szeretik. Viszont van valami, 
amit biztosan mindenki visszasír: a túrós édesség árát. 1972-ben ötven fillérbe került egy darab 
pöttyös, amiből húsz fillér volt a haszon. 
 
Mára a Túró Rudi hazánk talán legnépszerűbb édessége. Kevés ilyen termék van, amelyet a boltokon 
kívül is szinte mindenhol – benzinkutaknál, mozikban, pékségekben, büfékben, sőt, automatákból is – 
megvásárolhatunk. De neki ez sem volt elég: pár éve elindult meghódítani a világot. Kicsi átalakulásra 
volt szüksége, hogy a határon túl is vevők legyenek rá. Más kultúra – más fogyasztási szokások. Az 
édes-savanyú párosítást kevés helyen szeretik, így külföldön többnyire a tejcsokoládés bevonatú, kicsit 
édesebb túrós töltetű Rudit forgalmazzák. A magyar elnevezés sem nyerő, állítólag az ékezetes betűk a 
vásárlók többségében nem megbízható árukat idéznek. Így a hungarikumot 2004-ben Szlovákiában és 
Romániában Dots, azaz „pöttyök” néven vezették be. A termék azóta is sikeres. 2006-ban az olasz, 
majd a spanyol fogyasztók ismerhették meg „az igazit”, de Lengyelországban, Csehországban és 
Kínában is megtaláljuk a hazai finomság megfelelőjét.  
(Nők Lapja, 2009.  január) 
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0. Mi adta az ötletet a Túró Rudihoz? ________Egy „Eszkimó” nevű édesség._______ 

1. Hány év alatt alakult ki a végleges recept? ______________________________________ 

2. Miért került vidékre a gyártás? _____________________________________________ 

3. Hogyan mérték ki a túró-rudakat? _____________________________________________ 

4. Miért nem reklámozták kezdetben a terméket? ___________________________________ 

5. Mikortól csomagolták színes fémfóliába a Túró Rudit? _____________________________ 

6. Milyen módon reklámozták később a Túró Rudit? (minimum 3) _____________________ 

___________________________________________________________________________ 

7. Kezdetben hány napig volt ehető a Túró Rudi? ___________________________________ 

8. Milyen két táborra oszthatók a Túró Rudi-fogyasztók? _____________________________ 

9. Mennyibe került 1972-ben egy Túró Rudi? ______________________________________ 

10. A boltokon kívül hol árusítják napjainkban a terméket? (minimum 3) ________________ 

___________________________________________________________________________ 

11. Melyik típus népszerűbb külföldön? ________________________________________ 

12. Mi a probléma külföldön a Túró Rudi névvel? ___________________________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ide ne írjon! A javító tanár tölti ki! 
 

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. Össz. Max.
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2. feladat 
Olvassa el az alábbi jellemzéseket, majd párosítsa mindegyiket a hozzá tartozó rajzzal! 
Írja a jellemzés betűjelét a megfelelő rajz mellé! Munkáját a 0-val jelölt példa segíti. 
 
Aki firkál telefonálás vagy értekezlet közben, vigyázzon, elárulja magát! 
Gyakran öntudatlanul rajzolgatni kezdünk, miközben mást hallgatunk. A pszichológusok 
szerint az így készült rajzokkal jelzéseket adunk magunkról. A tipikusan megjelenő kis ábrák 
árulkodnak a személyiségről, de legalábbis a rajzoló pillanatnyi hangulatáról. Nézzük a 
leggyakoribb ábrákat és jelentésüket! 
 
A. 
Jó kedélyű, jó humorú, barátkozó természetű ember, aki saját magán is képes nevetni. 
Jelszava: a pozitív gondolkodás. Ápolja a kapcsolatait. Vigyázat: hajlamos a gúnyolódásra, s 
ez néha sértő is lehet. 
 
B. 
Ilyen emberrel ritkán lehet összeveszni. Barátaival, munkatársaival egyaránt harmóniában él. 
Igaz rá a mondás: aki a virágot szereti, rossz ember nem lehet. 
 
C. 
A rajzoló fülig szerelmes, vagy legalábbis szívesen belemegy egy kis flörtbe. 
 
D. 
Aki ilyesmit firkál, erős akaratú, nagyravágyó, szakmai sikerre tör. Szeretne egyenesen a 
csillagos égig jutni. 
 
E. 
A fantázia a felhők szárnyán messzire röpíti, távol a munkahelytől, más tájakra. Az 
álmodozás könnyen átsegíti a rajzolót kisebb problémáin. 
 
F. 
Céljait lépésről lépésre valósítja meg, és két lábbal jár a földön, aki egyforma téglákból falat 
rajzol. Mindig tudja, mit akar. 
 
G. 
Jellemzően női vonalak. A kör tökéletessége a harmóniára törekvést, a biztonság iránti vágyat 
tükrözi. Rajzolója gyakran szeretne visszahúzódni. 
 
H. 
Szeret csapatban dolgozni, nagyon fontos számára a jó munkahelyi hangulat. Aki vidám 
állatfigurákat rajzol, maga is vidám természetű. 
 
I. 
Utálja a rendetlenséget. A visszatérő minták, láncszemek azt jelentik, hogy a rutinnak fontos 
szerep jut a munkájában. 
 
J. 
Tiszta gondolkodásra vall. Aki háromszöget, négyzetet, stb. rajzol, többnyire logikusan oldja 
meg a problémáit. Az érzelmek nem játszanak jelentős szerepet az életében. 
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Ide ne írjon! A javító tanár tölti ki! 
 

13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. Össz. Max.
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3. feladat 
Olvassa el a három budapesti könyvtárról szóló ismertetőt! Döntse el, hogy a szövegek 
után felsorolt állítások melyik könyvtárra igazak, és jelölje X jellel a megfelelő könyvtár 
neve alatt! (Minden állítás csak egy könyvtárra vonatkozik.) Munkáját a 0-val jelölt 
példa segíti. 
 
Könyvtárkörkép vizsgázóknak 
Vizsgaidőszak – kávé, álmatlan éjszakák, még egy kis kávé, és persze a könyvtár. Na de 
melyik? Hova érdemes menni, ha reggel vagy este nyolckor jön rá az emberre a tanulhatnék?  
 
FSZEK 
Ha életében először lép be az ember a Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár Központi 
Könyvtárába, a zajszintből akár azt is hihetné, hogy egy hatemeletes, exkluzív kávézóba 
jutott, s ebben nem is téved nagyot, hiszen egy forgalmasabb januári napon akár hatezren is 
megfordulhatnak itt. Végigjárva a díszes olvasótermeket, egészen biztosan találkozol 
csoporttárssal és ismerőssel, információkat és jegyzeteket szerezhetsz a vizsgákról, 
kávézhatsz a büfében. A büfé a központi Szabó Ervin nagy előnye, a korrekt árak és az 
ínycsiklandó sütemények valószínűleg sokakat motiváltak már tanulásra. De a vizsgaidőszak 
kevésbé kellemes részére fókuszálva, a könyvtár másik nagy előnye, hogy szinte teljes 
egészében önkiszolgáló. Az olvasók számára kihelyezett körülbelül 150 számítógép 
mindegyikén megtalálható legalább ez egyik katalógus, ami teljesen pontos eligazítást ad a 
könyvek hollétéről. De ha a raktárból kell kikérnünk a kötetet, akkor is tíz-húsz perc alatt a 
kezünkben lehet. Közel 764 ezer könyvből és a 104 ezer folyóiratból válogathat a könyvtár 
csaknem 80 ezer beiratkozott olvasója. 
A könyvtári gépek nagy részéről egyébként az internet csak korlátozottan érhető el. Ha a 
bővített szolgáltatást szeretnénk igénybe venni, azt a második emeleti internetes terem tizenöt 
gépén tehetjük meg, pénzért. Hétköznapokon este nyolckor, szombaton négykor zár a 
könyvtár, vasárnap pedig ki se nyit. Hová menjen ezen a kései órán a kétségbeesett diák, 
akinek ott kellett hagynia két oldallal a vége előtt a másnapi vizsga legfontosabb könyvét? 
 
BMEK 
A Budapesti Műszaki Egyetem Könyvtára megoldást kínál azoknak, akik az utolsó pillanatig 
halasztják a vizsgát. Vizsgaidőszakban hétköznap reggel nyolctól este tízig nyitva tartja a 
kapuit, igaz, a plusz nyitvatartási órákban csak helyben olvasásra. „De mit érek én a BME 
könyvtárával?” – kérdezhetnék a bölcsészhallgatók. A kérdés egyáltalán nem jogos: a BMEK 
amellett, hogy a legnagyobb műszaki szakkönyvtár az országban, hatalmas gazdaság- és 
társadalomtudományi, valamint szépirodalmi gyűjteménnyel is rendelkezik. A BME 
könyvtárban ráadásul nagyobb eséllyel találjuk meg a szükséges könyveket, hiszen több mint 
2 millió dokumentumot őriznek itt. Ezek egy része nem kölcsönözhető, de a legtöbb 
dokumentum igen. További előnye a könyvtárnak, hogy a témák szerint csoportosított 
szabadpolcokon nagyon könnyű eligazodni, s a vezetőség ügyel arra, hogy a polcokra azok a 
könyvek kerüljenek ki, amelyekről tényleg csak belelapozás után lehet eldönteni, hogy 
megfelelnek-e céljainknak. Van a könyvtárnak egy kifejezetten tankönyvolvasó része is, ahol 
minden tankönyv, amiből a BME-n tanítanak, megtalálható 50-60 elvihető, és két helyben 
olvasható példányban. Itt az internethez is egyszerűbb hozzáférni, mert a beiratkozott 
olvasóknak ingyen van, bár a szó szerinti szabad internet használat csak öt óra után 
engedélyezett. A BMEK-ban a legjobb talán mégis az, hogy kevésbé zsúfolt, mint a Szabó 
Ervin könyvtár. Egyrészt kevesebb, „csak” 26 ezer olvasója van, másrészt kevésbé magától  
értetődő választás a tanulás helyszínéül. 
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OSZK 
Ha teljesen biztosan meg akarsz találni egy könyvet, mégis inkább a Vár felé vedd az irányt, 
ott található ugyanis nemzeti könyvtárunk, az Országos Széchényi Könyvtár. Több dologra is 
érdemes azonban odafigyelni, ha sikerrel akarsz járni. Egyrészt a könyvtár vasárnap és hétfőn 
is zárva tart, másrészt hétköznap csak ötig van nyitva. Szombaton pedig nincs raktári 
kiszolgálás. Arra pedig, hogy a szabadpolcokon éppen az a könyv lesz ott, ami neked kell, 
kicsi az esély. De aggodalomra semmi ok: ha pénteken délután háromig leadod a rendelésed, 
másnap reggel már ott fog várni a könyvkupacod a felvevő pultnál. Fontos tudnivaló még, 
hogy a Széchényiben, mivel nemzeti és nem pedig közkönyvtár, nem lehet kölcsönözni. 
Ennek nagy előnye, hogy így a könyvek nem vesznek el, nem maradnak senkinél hónapokig, 
és sokkal kevésbé rongálódnak. Ezért szinte biztosan megtalálod a szükséges könyveket. 
Annál is inkább, mivel a nemzeti könyvtárnak előírt feladata, hogy minden ötvennél nagyobb 
példányszámban megjelenő könyvet begyűjtsön és két példányban tároljon, illetve minden 
megjelenő folyóiratot is beszerezzen. A könyvtárba beiratkozott néhány ezer olvasónak itt is 
ingyenes az internet. Számítógépes helyet azonban kérni kell, de szerencsére elég sok, 153 
van belőle. Aki elmélyülten, csendben akar dolgozni, annak a Széchényi tökéletes hely: ott 
mindig teljes, sőt szinte nyomasztó a csend és a nyugalom. 
(Origo, 2009. január) 
 
   
  FSZEK BMEK OSZK

0. A legcsöndesebb.   X 

22. A legbiztosabban itt lehet megtalálni egy könyvet.    

23. A legtöbb beiratkozott olvasója van.    

24. Vizsgaidőszakban a leghosszabb a nyitva tartása.    

25. Itt található a legtöbb műszaki szakkönyv.    

26. A legnagyobb a könyvállománya.    

27. Itt a legélénkebb a „társasági élet”.    

28. A legkorlátozottabb és fizetős az internet-hozzáférés.    

29. A bölcsészek a legkevésbé használják.    

30. Egyáltalán nem lehet kölcsönözni.    

 
 
 
 
Ide ne írjon! A javító tanár tölti ki! 
 

22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. Össz. Max. 
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I. Olvasott szöveg értése 
1. feladat 12   
2. feladat 9   
3. feladat 9   

VIZSGAPONT ÖSSZESEN 30   
    
    
      
 javító tanár  

 
 
                                                                         Dátum: ………………… 
 
 
 
 
 
 
 __________________________________________________________________________  
 
 
 
 

   

pontszáma 
egész 

számra 
kerekítve 

programba  
beírt egész 
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. 



 

írásbeli vizsga, II. vizsgarész 3 / 8 2010. október 18. 
0912 

Magyar mint idegen nyelv — emelt szint Azonosító 
jel: 

               

1. feladat 
Az amatőr színjátszó csoportról szóló szövegből kiemeltük a kötőszókat. Olvassa el a 
szöveget, és írja az alábbi kötőszókat a megfelelő helyre! Figyelem: két kötőszó 
fölösleges! Munkáját a 0-val jelölt példa segíti. 
 

     amelyről, amiket, és, ahol, akiket, amikor, pedig, amelyek, azóta, mert, mint, dehogy, hogy 

 

A Momentán Társulat 2003 óta improvizál színpadon, ismertségük és elismertségük 

____azóta___ (0.) exponenciálisan nő. Az interaktív rögtönzéses játék mellett a tíz fiatal 

előadóművész rendszeresen fellép a Marczibányi Téri Művelődési Központban, ________(1.) 

kortárs írók, költők műveiből adnak ízelítőt Kex és tea című estjükön.  

A társulat egyik tagjával beszélgettünk: 

– Mindannyian Földessy Margit drámastúdiójába jártunk, ott ismertük meg egymást, ott 

kötöttünk barátságot – emlékszik vissza Kiskovács Attila a kezdetekre. – A Momentán 

Társulatot 2000-ben hoztuk létre azzal a céllal, _____________ (2.) megpróbáljuk 

népszerűsíteni a mai irodalmat, ___________ (3.) olyan keveset lehet tudni. El se jutunk az 

iskolai magyarórákon a kortárs irodalomig, és a többség úgy gondolja, érthetetlen zagyvaság 

az egész, _____________ (4.) ez nem igaz. Be akartuk bizonyítani: ez az irodalom is érdekes, 

szórakoztató és fogyasztható, _____________ (5.) a keksz és a tea. Legfőbb szerkesztési 

elvünk, hogy olyan szerzőket hívjunk meg, ____________ (6.) tényleg szeretünk, és olyan 

műveket olvassunk fel, ___________ (7.) tényleg tetszenek. A társulat tagjai a legkülönfélébb 

foglalkozást űző, film és színház közeli fiatal emberek. Van közöttünk filmrendező, 

műsorvezető, dramaturg, látványtervező, drámapedagógus ____________ (8.) angol-magyar 

szakos tanár is. Mindannyiunknak van főfoglalkozása, ami azért nagyon jó, ___________(9.) 

nem a Momentán-estektől függ a megélhetésünk. Az amatőrlét szépsége a szabadságban 

rejlik, hogy csak akkor lépünk fel, ____________ (10.)  kedvünk tartja.  
(Budai Polgár, 2009. január) 

 

 

 

  

Ide ne írjon! A javító tanár tölti ki! 
 

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



 

írásbeli vizsga, II. vizsgarész 4 / 8 2010. október 18. 
0912 

Magyar mint idegen nyelv — emelt szint Azonosító 
jel: 

               

2. feladat 
Olvassa el az alábbi, stresszről szóló szöveget! Az üres helyekre írja be a megadott igék 
megfelelő alakját! Figyeljen a szám, személy, idő és mód egyeztetésére, az igekötők 
helyére! Munkáját a 0-val jelölt példa segíti. 
 
 
GYŐZZÜK LE A STRESSZT! 
 

Ha stressz-szindrómában ______szenvedünk______ (0. szenved), komoly fizikai tüneteink is 

lehetnek. A stressz ugyanis nyak- és fejfájást okozhat, és az sem ritka, hogy a stressz miatt 

nem alszunk éjszaka. Ettől aztán napközben gyengének és levertnek 

______________________ (11. érez) magunkat.  

Ha úrrá lett rajtad a stressz, akkor akár a háziorvos is ________________ (12. tud) segíteni. 

Azt azonban vedd figyelembe, hogy az orvosok sok esetben először testi bajokat keresnek, és 

számtalan vizsgálatra _______________________ (13. elküld).  

Ha úgy érzed, a fizikai tüneteidet a stressz _________________ (14. okoz), akkor érdemes 

egy olyan doktort felkeresni, aki holisztikus szemlélettel gyógyít. E szemlélet szerint ugyanis 

a test és a lélek egy egészet ____________________ (15. alkot), így valószínűleg nem csak a 

fizikai tüneteiddel, hanem a pszichés problémáiddal is foglalkozni fognak.  

5 tanács a stressz kezelésére 

• Mérd fel, hogy milyen belső és külső hatások ____________________ (16. kivált) 

nálad stresszes reakciót, és mérlegeld, hogyan tudnád ezek számát csökkenteni! 

• Kezeld helyén a stresszhelyzetet! _______________________ (17. megkérdez) 

magadtól, hogy vajon nem reagálod-e túl a szituációkat!  

• Fizikailag segít, hogy kicsit lenyugodj a stresszes helyzetben, ha mély lélegzetet 

________________________ (18. vesz). 

• Ha le akarod győzni a stresszt, fontos, hogy fitt _____________________ (19. lesz). 

Ehhez pedig a mozgás és a rendszeres alvás elengedhetetlen.  

• Stabilizáld az érzelmi állapotodat! Ebben sokat ___________________ (20. segít), ha 

megfelelő társasági életet élsz, kapcsolatokat építesz.   (Cosmopolitan, 2009. február) 

 

 
Ide ne írjon! A javító tanár tölti ki! 
 

11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. Össz. Max.
           10 
 



 

írásbeli vizsga, II. vizsgarész 5 / 8 2010. október 18. 
0912 

Magyar mint idegen nyelv — emelt szint Azonosító 
jel: 

               

3. feladat 
Olvassa el az alábbi kiállítás-ismertetőt! Válassza ki a szöveg után található táblázatból 
a helyes szóalakokat, és írja betűjelüket a megfelelő helyre! Munkáját a 0-val jelölt 
példa segíti. 

Szalay Lajos grafikus életmű-kiállítása a KOGART-ban 
 
„Valószínűleg a világ következő legnagyobb grafikusa” – mondta Picasso 1967-ben a 
magyar művész munkáit látva. Szalay neve keveseknek csenghet ___C___(0.), ami nem is 
csoda, mivel élete jelentős részét külföldön töltötte. 
 
A már tizennégy évesen díjat nyert grafikus a háború végén ________(21.) vett részt a párizsi 
béketárgyalásokon, ahonnan a nélkülözés elől feleségével együtt Argentínába menekült. Tíz 
év _________(22.) New Yorkba költözött, ahol egészen a __________(23.) évek végéig élt és 
alkotott, amikor Miskolc városának ___________(24.) visszaköltözött Magyarországra, és itt 
hunyt el 1995-ben. Alkotásait magyar közintézmények között osztotta szét, de az elmúlt 
időkben aukciókon is találkozhattunk __________(25.). A mostani tárlat mind a szakma, 
mind a nagyközönség __________(26.) szolgál újdonsággal. A _________(27.) művek 
ugyanis a Szalay lánya által San Diegóban őrzött hagyatékból származnak. Hogy milyen 
meglepetéseket tartogat a szinte csak fekete tussal _________(28.) Szalay munkásságának ez 
a része? A válasznak _________(29.) utánajárhat, megtalálható a GOKART falán. 
(FidelioEst, 2009. január) 
 
 

 A B C D 
0. ismerős ismerőse ismerősen ismerősök 

 
21. rajzolókat rajzolóként rajzolónak rajzoló 

 
22. múlt múltja múlva múló 

 
23. nyolcvanas nyolcvanadik nyolcvanban nyolcad 

 
24. meghívására meghívásáról meghívása meghívását 

 
25. műveit műveinek műveiben műveivel 

 
26. száma számos számára számából 

 
27. kiállít kiállított kiállíttat kiállítva 

 
28. dolgozó dolgozott dolgozik dolgozat 

 
29. ki senki aki bárki 

 
 
 
Ide ne írjon! A javító tanár tölti ki! 
 

21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. Össz. Max. 
          9 



 

írásbeli vizsga, II. vizsgarész 6 / 8 2010. október 18. 
0912 

Magyar mint idegen nyelv — emelt szint Azonosító 
jel: 

               

4. feladat 
A császárpingvinekről szóló ismeretterjesztő szövegből kiemeltük az alábbi szavakat. 
Olvassa el a szöveget, és írja vissza a megfelelő helyre a hiányzó szót! Munkáját a 0-val 
jelölt példa segíti. Figyelem: két szó fölösleges! 
 

csökken,  dokumentumfilmjéből,  felmelegedés,  hidegben, 

klímaváltozás,  magasságot, napsütés, növekszik,  pingvinfaj, 

reagálnak,  szélviharokban,  tanulmány,  testsúlyt, tojást 

A kihalás felé menetelnek a császárpingvinek  

A globális ________felmelegedés_____ (0.) miatti antarktiszi jégolvadás száz éven belül 

kihalással fenyegeti a fajt. Az Antarktiszon élő császárpingvin a legnagyobb termetű 

pingvinfaj a Földön, a felnőtt példányok egy méter körüli _________________ (30.) és 

mintegy 20–40 kg _________________ (31.) érnek el. A kedves, sárga nyakú madárfaj 

sokaknak ismerős lehet Francais Luc Jaquet 2005-ös Oscar-díjas __________________ (32.), 

a „Pingvinek vándorlásából”, illetve az egy évvel később ugyancsak aranyszobrocskával 

jutalmazott animációs filmből, a „Táncoló talpakból”. 

Az Antarktiszon honos hét _____________________ (33.) közül a császárpingvin költ csak 

tél idején, a többi faj ilyenkor északabbra húzódik. Márciusban a befagyott tenger jegén a 

nőstények egyetlen _____________________ (34.) raknak, amelyre azután a hímek 

vigyáznak. Míg a nőstények a nyílt tenger felé indulnak táplálkozni, a hímek az antarktiszi tél 

két legkeményebb hónapján (május–június) keresztül, mínusz 40 fokos 

_____________________ (35.) és akár 200 km/h-s jeges _______________________ (36.) 

óvják a tojásokat. Ez idő alatt nem jutnak táplálékhoz, így mire a nőstények visszatérnek, 

hogy átvegyék a tojásokat, testsúlyuk az eredeti felére ___________________ (37.).  

A legyengült hímek csak ekkor indulnak el a víz felé táplálékért, ám már nem mindegyikük ér 

el odáig. 

A pingvinek csak abban az esetben élhetnék túl a tengeri jég megfogyatkozását, ha 

alkalmazkodnának az éghajlatváltozáshoz, és változtatnának költési szokásaikon. Ez azonban 

valószínűtlen, mivel ezek a hosszú életű pingvinek lassan _________________ (38.) a 

változó körülményekre. Egy amerikai _________________ (39.) arra is felhívja a figyelmet, 

hogy mivel a _____________________ (40.) globális jelenség, a császárpingvinek 

megmentése is nemzetközi összefogást sürget.              (NG online, 2009. január) 

 
Ide ne írjon! A javító tanár tölti ki! 
 
30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. Össz. Max.

            11 



 

írásbeli vizsga, II. vizsgarész 7 / 8 2010. október 18. 
0912 

Magyar mint idegen nyelv — emelt szint Azonosító 
jel: 

               

 



 

írásbeli vizsga, II. vizsgarész 8 / 8 2010. október 18. 
0912 

Magyar mint idegen nyelv — emelt szint Azonosító 
jel: 

               

 
 
 
 
 

  
maximális 
pontszám

elért 
pontszám 

II. Nyelvhelyesség 

1. feladat 10   
2. feladat 10   
3. feladat 9   
4. feladat 11  

FELADATPONT ÖSSZESEN 40   
VIZSGAPONT ÖSSZESEN 30  

    
    
      
 javító tanár  

 
 

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

   

pontszáma 
egész 

számra 
kerekítve 

programba  
beírt egész 
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 0912 
  III. Hallott szöveg értése 

Azonosító 
jel: 

               

 
 
 
 
 
 
 
 
 

MAGYAR 
MINT IDEGEN NYELV 

 
EMELT SZINTŰ 

ÍRÁSBELI VIZSGA 
 

2010. október 18.  8:00 
 

III. Hallott szöveg értése 
 
 

Időtartam: 30 perc 
 
 

Pótlapok száma 
Tisztázati  
Piszkozati  
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írásbeli vizsga, III. vizsgarész 2 / 8 2010. október 18. 
0912 

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 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. 

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. 

Mindhárom szöveget így fogja meghallgatni. 

A feladatokat zene választja el. 

A teljes feladatsor elhangzása után még marad idő az ellenőrzésre. 

Összesen 30 percig dolgozhat. Jó munkát! 

 



 

írásbeli vizsga, III. vizsgarész 3 / 8 2010. október 18. 
0912 

Magyar mint idegen nyelv — emelt szint Azonosító 
jel: 

               

1. feladat 
Öt európai nagyváros Karácsonyi Vásárairól fog érdekes információkat hallani.  
A hallottak alapján válaszoljon röviden az alábbi kérdésekre! Munkáját a 0-val jelölt 
példa segíti. 
 
 
Bécs 

0.  Milyen formájú a vásártér kapuja?  __________adventi koszorú________ 

1.  Honnan hozzák az óriási fenyőfát?  _______________________________ 

2.  Hány órától rendeznek kulturális programokat hétvégén?  _______________________ 

 

Párizs 

3.  Hol található több száz feldíszített karácsonyfa? _______________________________ 

4.  Mi áll a városháza előtt?    _______________________________ 

 

Budapest 

5.  Mit sütnek a kemencében?   _______________________________ 

6.  Mi látható a Gerbaud cukrászda ablakain?  _______________________________ 

 

Koppenhága 

7.  Mi van a park közepén?    _______________________________ 

 

Nürnberg 

8.  Mióta rendezik a vásárt a város főterén?  _______________________________ 

9.  Mi a vásár érdekessége?    _______________________________ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   Ide ne írjon! A javító tanár tölti ki! 
 

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



 

írásbeli vizsga, III. vizsgarész 4 / 8 2010. október 18. 
0912 

Magyar mint idegen nyelv — emelt szint Azonosító 
jel: 

               

2. feladat 
Egy érdekes autóversenyről, a Bamako raliról fog egy beszámolót hallani. A hallottak 
alapján írja be a hiányzó SZÁMOKAT az alábbi mondatokba! Munkáját a 0-val jelölt 
példa segíti.  

 
 

 
 
 
 
0. A verseny az ___________56-osok_______ teréről indul. 
 
10. A ralit ___________________ alkalommal rendezik meg. 
 
11. A résztvevők ________________________ euró adományt visznek az afrikai falvakba. 
 
12. A futam reggel _______________________ indul. 
 
13. A versenyzőknek _____________________ km-t kell megtenniük. 
 
14. A versenyre ____________________ országból érkeznek résztvevők. 
 
15. A versenyzők ____________________ kategóriában indulhatnak. 
 
16. A szlovák csapat már __________________ nyert. 
 
17. A karitatív feladatot teljesítőknek _______________ euró nevezési díjat kell fizetni. 
 
18. A résztvevők kb. _________________ tonna ruhát, játékot, gyógyszert visznek Afrikába. 
 
19. A legfurcsább autó ________________________ évjáratú. 
 
20. A nevezők között ____________________ Ikarusz busz is van. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ide ne írjon! A javító tanár tölti ki! 
 
10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. Össz. Max.

      11



 

írásbeli vizsga, III. vizsgarész 5 / 8 2010. október 18. 
0912 

Magyar mint idegen nyelv — emelt szint Azonosító 
jel: 

               

3. feladat 
A Filmmúzeum (FM) tévécsatorna programigazgatójával fog egy interjút hallani.  
A hallottak alapján döntse el, hogy az alábbi állítások igazak vagy hamisak, és 
jelölje X jellel a megfelelő oszlopban! Munkáját a 0-val jelölt példa segíti. 
 
 
 
 
 
 
  Igaz Hamis

 
0. Az FM számára is fontos szempont a nézettség. 

 
X  

21. A műsorstruktúra kialakítása független a kereskedelmi televíziók 
nézőinek szokásaitól. 

  

22. A tulajdonosváltással a csatorna célja nem változott. 
 

  

23. Csak az FM vetít privátfilmeket. 
 

  

24. Az új vezetőség szerint a magyar nézők nem vevők a komolyabb 
műsorokra. 

  

25. Az FM  1.400.000 háztartásban van jelen. 
 

  

26. A többi TV-csatornához hasonlóan, az FM erős, jellegzetes arculatot 
akar magának kialakítani. 

  

27. Az FM a magyar filmek mellett elsősorban amerikai filmeket tűz 
műsorra. 

  

28. A régi portréműsorokat kora este vetítik. 
 

  

29. Új portréműsorokat is készítenek. 
 

  

30. Film- és művelődéstörténettel foglalkozó saját műsorokat is 
terveznek. 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ide ne írjon! A javító tanár tölti ki! 
 

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



 

írásbeli vizsga, III. vizsgarész 6 / 8 2010. október 18. 
0912 

Magyar mint idegen nyelv — emelt szint Azonosító 
jel: 

               



 

írásbeli vizsga, III. vizsgarész 7 / 8 2010. október 18. 
0912 

Magyar mint idegen nyelv — emelt szint Azonosító 
jel: 

               

 
 



 

írásbeli vizsga, III. vizsgarész 8 / 8 2010. október 18. 
0912 

Magyar mint idegen nyelv — emelt szint Azonosító 
jel: 

               

 
 
 
 
 
 

  
maximális 
pontszám

elért 
pontszám 

III. Hallott szöveg értése 
1. feladat 9   
2. feladat 11   
3. feladat 10   

VIZSGAPONT ÖSSZESEN 30   
    
    
      
 javító tanár  

 
 
   Dátum: ……………………………… 
 
 
 
 
 
 __________________________________________________________________________  
 
 
 

   

pontszáma 
egész 

számra 
kerekítve 

programba  
beírt egész 
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! 
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  IV. Íráskészség 

 Azonosító 
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írásbeli vizsga, IV. vizsgarész 2 / 12 2010. október 18. 
0912 

Magyar mint idegen nyelv — emelt szint Azonosító 
jel: 

               

 



 

írásbeli vizsga, IV. vizsgarész 3 / 12 2010. október 18. 
0912 

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 4 / 12 2010. október 18. 
0912 

Magyar mint idegen nyelv — emelt szint Azonosító 
jel: 

               

1. feladat 
Olvassa el az alábbi újsághirdetést, majd jelentkezzen rá levélben! Jelentkezését 120-150 
szóban fogalmazza meg! 
 
 

 
Harmadik osztályos, 9 éves kisfiam mellé keresek délutánra 
kreatív és megbízható tanuló- és játszótársat. 16 év fölötti 
középiskolás vagy egyetemista kézzel írt jelentkezését várom. 
 
                                                                        „Játszótárs” jeligére 
 

 
 

Levele tartalmazza a következőket: 

  - rövid bemutatkozás (Figyelem: Ne a valódi adatait írja!) 

  - gyerekekkel való foglalkozásban szerzett tapasztalata 

  - információ-kérés a gyerekről 

  - információ-kérés a helyszínről, időpontról és a fizetségről 
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Magyar mint idegen nyelv — emelt szint Azonosító 
jel: 
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 .................................................................................................................
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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  
Hangnem, az olvasóban keltett benyomás  2  
Szövegalkotás 3  
Szókincs, kifejezésmód 3  
Nyelvhelyesség, helyesírás 3  
Íráskép 1  
Összesen 15  



 

írásbeli vizsga, IV. vizsgarész 6 / 12 2010. október 18. 
0912 

Magyar mint idegen nyelv — emelt szint Azonosító 
jel: 

               

2. feladat 
Dolgozza ki 200-250 szóban az alábbi két téma közül az egyiket!  

 
A.  
Az iskolai újság rendszeresen közöl cikkeket az iskolában tanuló külföldi diákok 
szülőhelyéről. Felkérték Önt, hogy a következő számba írjon egy cikket szűkebb hazájáról. 
Írásában térjen ki az alábbi szempontokra: 
 
   - a város / falu elhelyezkedése, természeti adottságai 

   - a város / falu nevezetességei és specialitásai 

   - egy személyes élménye, amely szülőhelyéhez kapcsolódik 

   - miért ajánlja másoknak, hogy felkeressék 

 
 
 
B. 
Egy internetes fórum hozzászólásokat vár a következő címmel: „Az msn és a chat szerepe a 
fiatalok életében”. Fejtse ki véleményét a témáról! Írásában térjen ki az alábbi szempontokra: 
 
   - a kapcsolattartás formáinak változása az utóbbi években 

   - az internetes kapcsolattartás előnyei 

   - az internetes kapcsolattartás hátrányai és veszélyei 

   - személyes tapasztalatai a témában 
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Magyar mint idegen nyelv — emelt szint Azonosító 
jel: 

               

 

Itt jelölje, hogy melyik témát választotta!  
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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  
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Magyar mint idegen nyelv — emelt szint Azonosító 
jel: 

               



 

írásbeli vizsga, IV. vizsgarész 11 / 12 2010. október 18. 
0912 

Magyar mint idegen nyelv — emelt szint Azonosító 
jel: 
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0912 

Magyar mint idegen nyelv — emelt szint Azonosító 
jel: 

               

 

 
 
 
 
 

  
maximális 
pontszám

elért 
pontszám 

IV. Íráskészség 1. feladat 15   
2. feladat 15   

VIZSGAPONT ÖSSZESEN 30   
    
    
    
      
 javító tanár  

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

   

pontszáma 
egész 

számra 
kerekítve 

programba  
beírt egész 
pontszám  

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

    
      
      
           

javító tanár  jegyző 
 
 
 Dátum: ……………………  Dátum: …………………… 
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