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Fontos tudnivalók 

Figyeljen a következőkre! 

1. A szövegértési feladatok megoldásához semmilyen segédeszközt nem használhat. 

2. A vizsgának ebben a részében három feladatot kell megoldania. 

3. A feladatok megoldási sorrendje Öntől függ. 

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

talál, amely segíti Önt a megoldásban. 

5. Tollal dolgozzon! 

6. 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 

A Rubik Ernő és a Bűvös kocka című újságcikk bekezdései összekeveredtek. Állítsa a 
bekezdéseket helyes sorrendbe! A feladat megoldását a 0-val jelölt példa segíti. 

A. A siker természetesen újabb játékok kifejlesztéséhez vezetett. Hivatalos Rubik-játék 
például a karikavarázs, a Rubik-óra, a Rubik-gubanc és a Rubik-kígyó. Bár ezek 
számítógépen és az Interneten is játszhatók, a kocka sikere töretlen maradt. 

B. Rubik Ernő kezdetben nem is sejtette, hogy egy sikeres játékot hozott létre. Az ő célja 
valójában a térbeli mozgás modellezése volt. A kísérletezést 2×2×2-es kockával kezdte, 
amelynek a részeit gumikötél fogta össze. 

C. Rubik Ernő neve ismerősen cseng a nagyvilágban, egy felmérés szerint az Amerikai 
Egyesült Államokban például a lakosság több mint 85%-a tudja, ki is ő. Rubik Ernő 
valódi sztár. Az ismertség oka egy ún. háromdimenziós, mozgó részekből álló logikai 
játék, amit ő fejlesztett ki. Ki is Rubik Ernő? 

D. Ezt fejlesztette azután tovább. A következő lépés a 3×3×3-as kockaváltozat volt. (Ezt már 
szét is lehet szedni.) 

E. A minél nagyobb gyorsaság mellett a sportolók legújabb célja az, hogy egy adott 
helyzetből ki tudja a kockát minél kevesebb csavarással kirakni. Az interneten folyamatos 
az információcsere, a játékosok újabb és újabb kirakási stratégiákat fedeznek fel, és 
ismertetnek meg egymással. 

F. Rubik Ernő hamarosan gyártóra is talált. 1977-ben már nemcsak Magyarországon, hanem 
külföldön is rengeteg fogyott a kockából. Számtalan díjat is nyert. 1980-ban például ez lett 
az év játéka. 

G. Rubik Ernő 1944-ben született Budapesten. Az érettségi után először a Budapesti Műszaki 
Egyetemen szerzett építészmérnöki diplomát. Ezután az Iparművészeti Főiskolán 
szobrászatot és építészetet tanult. Kezdetben építész-tervezőként dolgozott, később a 
Főiskola tanára lett. 

H. A kockázás azonban nem maradt csupán játék, hanem hamarosan sport is lett. Nemzeti és 
világversenyeken döntik el a résztvevők, hogy melyikük tudja a kockát minél rövidebb idő 
alatt kirakni. Ma már a rekord megközelíti a 15 másodpercet. 

I. Az 1970-es évek közepén az Iparművészeti Főiskola oktatójaként fejlesztette ki a 
tekergethető és csavargatható kockát, amelynek minden oldala más-más színű. A játékot 
különböző neveken, de leginkább Bűvös kocka vagy Rubik kocka néven ismerik 
világszerte. 

 (Forgács Nóra Kinga, 2 Zsiráf, 2006 október) 
 

Sorrend 
(itemszám) 0. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 

Bekezdés C         

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

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. Max. Elért 

        8  
 



 

írásbeli vizsga, I. vizsgarész 4 / 8 2010. május 3. 
1011   

Magyar mint idegen nyelv — emelt szint Azonosító 
jel: 

               

2. feladat 

Párosítsa össze az Egy kis munkahelyi illemtan című újságcikk kérdéseit a megfelelő 
válaszokkal! A feladat megoldását a 0-val jelölt példa segíti. 

0. Bekapcsolva hagyhatod-e a mobilodat egy tárgyaláson, ha fontos hívást vársz? 
9. Szabad-e a hívót a nevén üdvözölni, ha felismered a telefonszámát? 
10. Mikor és milyen gyakran vehetsz azokból az inni- és ennivalókból, amelyeket egy 

értekezleten kiraknak az asztalra? 
11. Hogyan célszerű viselkedned, ha egy üzleti ebéden a felszolgált ételt nem szereted? 
12. Vendéglátó félként hol kell várakoznod, ha az üzleti ebédről késik a partnered?  
13. Magadon hagyhatod-e a napszemüvegedet, amikor a szabadban van a találkozó? 
14. Egy üzleti partin tabutémának számít-e a politika, a vallás, a betegség vagy a szex? 
15. Mikor és hogyan illik átadni a névjegykártyát? 
16. Milyen csészét használhatsz az irodai konyhában? 
17. Ki lehet-e rakni az íróasztalra a privát fényképeket és mütyüröket? 
18. Mennyire szabad sportosan öltözködni az irodában? 
A. Addig biztosan nem szabad semmihez hozzányúlni, amíg a vendéglátó erre fel nem szólít. 

Jobb, ha a hosszú értekezletek előtt eszel valamit, mert a kirakott ételek nem arra valók, 
hogy te jóllakj velük. 

B. Amikor ügyféllel ebédelsz, úgy illik, hogy együtt menjetek az asztalotokhoz. Az is 
megengedett, hogy az étterem bárpultjánál várakozz rá. Onnan általában jól lehet látni a 
bejáratot. 

C. Inkább irányítsd hangpostára a hívásaidat, vagy add oda a készüléket egy olyan 
kollégának, aki nem vesz részt a megbeszélésen. A bekapcsolt telefon ugyanis azt 
sugallja, hogy a beszélgetőpartner csak másodrangú, és ez mindenképpen tapintatlanság. 

D. A beszélgetőpartner reakcióját igazán a szeméből lehet kiolvasni, ezért nagy 
tiszteletlenségnek számít a szemedet eltakarni. Ha nem bírod a napfényt, keress inkább 
egy asztalt az árnyékban! 

E. Semennyire. Még akkor sem illik sportos ruházatot felvenni, ha az egy jó márka új 
kollekciójába tartozik, ugyanis a sportöltözék azt a benyomást kelti, hogy éppen csak 
beugrottál az irodába. 

F. Ha házon belülről jön a hívás, akkor igen. A többinél sosem tudhatod, hogy nem a titkárnő 
vagy egy kollégája hív-e. Hagyd inkább, hogy a másik bemutatkozzon – ebből már azt is 
megtudhatod nagyjából, hogy milyen hangulatban van, és könnyebben alkalmazkodhatsz. 

G. Jobb, ha az asztalod a lehető legsemlegesebb képet mutatja. Természetesen a párodról 
nyugodtan kitehetsz egy képet, de plüssállatokra nincs semmi szükség.  

H. Az ételt semmiképpen se küldd vissza, az elutasítás ugyanis feszült hangulatot 
eredményezne az asztalnál. Annyit tegyél meg, hogy legalább megkóstolod! Ha tényleg 
nem ízlik, akkor feltűnés nélkül tologasd ide-oda a tányérodon, amíg el nem viszik! 

I. Igen, ezeket mindenféleképpen kerüld el! Az ilyen helyeken csak könnyed témákról illik 
beszélgetni, hogy kellemes legyen a hangulat. Éppen ezért szigorúan kerülendő minden 
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olyan téma, amelynél nagy lehet a véleménykülönbség! Beszélgess inkább filmekről, 
időjárásról vagy utazásról! 

K. Tulajdonképpen bármilyet, de azért figyelj arra, hogy a felirata ne zavarja a többieket! A 
vendégeknek pedig mindenképpen egyszerű, minta nélküli edényben kínáld a kávét, teát! 

L. Rögtön a beszélgetés elején érdemes odaadni. Így azonnal meg lehet nézni a másik nevét 
és titulusát, így elkerülhetők a kellemetlen megszólítások. 

 (Cosmopolitan, 2008. január 23.) 

Kérdés 
(itemszám) 0. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 

Válasz C           

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

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

          10  

3. feladat 

Olvassa el az alábbi beszélgetést, majd állapítsa meg, hogy a szöveg után olvasható 
állítások közül melyek igazak (I), és melyek hamisak (H)! Tegyen egy X jelet a 
megfelelő oszlopba! A feladat megoldását a 0-val jelölt példa segíti. 

Ez a beszélgetés azoknak készült, akik nem színpadról vagy filmről, hanem csupán 
tévésorozatból ismerik Körtvélyessy Zsoltot. 
– Elmúlt hatvan éves?! Nehezen hiszem el. 
– Pedig elhiheti. 1941-ben születtem, és 1960 körül már a Nemzeti Színháznál voltam 
segédszínész.  
– Nem is járt főiskolára?  
– Először a filmszínészképző stúdiót végeztem el, és játszottam, amennyit csak tudtam.  
– Van, akinek jót tesz, ha várnia kell fontos dolgokra.  
– Nagyon akartam ezt a pályát. Abban a percben, amikor azt mondták, hogy nem sikerült a 
felvételim, én már készültem a következőre. Aztán, amikor bekerültem, megkínlódtam, mert a 
többiek srácok voltak, én meg már férfi. De volt ennek jó oldala is, hiszen az idősebb 
színésznők kényeztettek.  
– Amikor végzett, kötelező volt vidékre szerződnie?  
– Lehetett volna Pesten maradni, de én inkább játszani akartam, minél többet. És játszottam 
is. Kecskemét után Békéscsabán, aztán Szegeden. Ott két év alatt tizennégy szerepet 
játszottam. Miskolcon, ahol tizenkét évet töltöttem, minden összejött. Remek társulat, kiváló 
rendezők. Ott kaptam Jászai-díjat, Déryné-díjat, játszottam a Tragédiában is, amiért 
megkaptam a legjobb színészi alakítás díját. És akkor történt az a baleset...  
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– Milyen baleset?  
– Jelmezpróbára jöttem föl Pestre, de lekéstem a vonatot, ezért egy kollégám hozott autóval. 
Útközben karamboloztunk. Combtörés, lábtörés, kéztörések, a fogam, az arcom, minden 
összetört. Másfél évig nem játszhattam.  
– Gondolom, az sem volt biztos, hogy egyáltalán megmaradhat a pályán?  
– Az sem, hogy megmarad-e a lábam. Vagy, hogy tudok-e majd járni. Borzalmas volt, de 
meggyógyultam, mert meg akartam gyógyulni. A lábam is tökéletesen rendbejött. Annyira, 
hogy most is indulok triatlonban a színészolimpián.  
– Az ilyen akaratot általában otthonról hozza az ember. 
– Nagyon jó családban nőttem föl, de rossz körülmények között. Édesapám hiába volt 
tisztességes, kétdiplomás ember, mégis segédmunkásként kellett meghalnia. Édesanyám 
felnőtt fejjel végezte el az óvónőképzőt. Szégyenkeznem talán csak az ötvenes években 
kellett, amikor női cipőben jártam iskolába. Szegény édesanyám éppen a tévésorozat indulása 
előtti évben halt meg, így nem érhette meg, hogy mindennap lásson engem a képernyőn. 
– Körtvélyessy. Szép, történelmi név.  
– Felvidékiek vagyunk, az ezerkétszázas évekig tudjuk visszakövetni a család történetét.  
– Mindig színésznek készült?  
– Amióta az eszemet tudom, sportoltam, sokáig olimpiai bajnok akartam lenni. A színészet 
jóval később, szinte észrevétlenül jött. Kezdetben volt az akarat, az önbizalom meg a vágy, 
hogy mindent eljátsszak. Később már az lett a fontos, hogy kikkel, hol és hogyan. Nem elég 
néhány jó színész, ennél jóval több kell.  
– Mi ez a több?  
– Ugyanazt kell akarni, és nem szabad törődni semmi mással. És ha az embernek családja 
van, ha kötelességei vannak, akkor össze kellene egyeztetnie a polgári életet meg a 
művészetet. Ez pedig iszonyúan nehéz. Nem is tudom, hogy meg lehet-e jól oldani.  
– Mindig mindent szenvedélyesen csinál?  
– Igen. Például a baleset után két-három könyvet olvastam el egy nap, abba is belevetettem 
magam. Amikor meg ittam, mert az is megesett, akkor azt is őrült szenvedéllyel. Csak az 
ilyesmit tudni kell abbahagyni. Én például tíz éve egyetlen kortyot sem iszom. Ötvenévesen 
letettem a cigarettát is. Kész, vége.  
– A szerelemben is ilyen volt?  
– Nagy szerelmeim voltak, szép, híres színésznők.  
– A feleségének semmi köze sincs a színházhoz?  
– Dehogy nincs, színésznő ő is. Tehetséges ember. Huszonhét éve élünk együtt igazi latinos 
házasságban.  
– Van egy lánya is.  
– Negyvenkét éves voltam, amikor apa lettem. Kinga tizennyolc éves, rendes kis ember. Ő az, 
aki összetartja a családot. Nagyon jól gondolkodik, együttérző, szereti, aki csak ismeri. 
Mindenkivel megtalálja a hangot, bár ennek nem mindig örülök, amikor kézhez kapom a 
telefonszámlát.  
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– Hogyan került ebbe a másik családba, a tévésorozatba?  
– Egy nehéz időszak után. Tíz év alatt csak két szerepet kaptam. Könnyű volt döntenem, 
amikor ebben a helyzetben a tévéhez hívtak. Most pedig a Barátok közt mellett mást nem is 
lehet játszani.  
– Mi vár még Körtvélyessy Zsoltra?  
– Remélem, hogy még sok minden. Most megint érzek magamban annyi erőt, hogy valamit 
létrehozzak színpadon. Bár azt, hogy a legkisebb faluban is megismernek, ezektől az évektől 
kaptam meg, korábban legföljebb ismerős voltam. Mégsem szeretném, hogy csupán ez 
maradjon meg belőlem. Azt remélem, hogy lesz még néhány jó évem ezen a pályán.  

 (Hulej Emese, Nők Lapja, 2002.03.20) 

 I H 

0. Körtvélyessy Zsoltot nem vették fel a főiskolára.  X 

19. Körtvélyessy Zsolt azért ment vidékre játszani, hogy minél több előadásban 
játszhasson.   

20. Vidéki színészként Körtvélyessy Zsolt nem kaphatott kitüntetéseket.   

21. Akkor érte baleset, amikor autójával megpróbálta elérni a pesti vonatot.   

22. Zsolt korábban aktívan sportolt, triatlonozott, de ezt a balesete miatt abba 
kellett hagynia.   

23. Körtvélyessy Zsolt gyerekkorában olyan szegény volt, hogy női cipőben járt 
iskolába.   

24. A színész édesanyja nagyon örült, hogy naponta láthatta a fiát egy 
tévésorozatban.   

25. Körtvélyessy Zsolt mindig színész szeretett volna lenni.   

26. Körtvélyessy Zsolt szerint nagyon nehéz összeegyeztetni a művészetet a 
családi élettel.   

27. Körtvélyessy Zsolt soha nem ivott egyetlen korty alkoholt sem.   

28. Körtvélyessy Zsolt nagyszerű, jó természetű embernek tartja a lányát.   

29. Amikor a tévésorozathoz hívták Körtvélyessy Zsoltot, éppen kevés munkája 
volt a színházában.   

30. Bár Körtvélyessy Zsolt elmúlt már hatvan éves, szeretne még új színházi 
szerepeket eljátszani.   

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

19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. Max. Elért 

            12  



 

írásbeli vizsga, I. vizsgarész 8 / 8 2010. május 3. 
1011   

Magyar mint idegen nyelv — emelt szint Azonosító 
jel: 

               

 
 
 
 
 
 
 

  
maximális 
pontszám

elért 
pontszám 

I. Olvasott szöveg értése 
1. feladat 8  
2. feladat 10  
3. feladat 12  

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 nyelvhelyesség feladatok megoldásához semmilyen segédeszközt nem használhat. 

2. A vizsgának ebben a részében négy feladatot kell megoldania. 

3. A feladatok megoldási sorrendje Öntől függ. 

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

talál, amely segíti Önt a megoldásban. 

5. Tollal dolgozzon! 

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

helyeset! Csak egyértelmű javítást fogadunk el. 
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1. feladat 

Írja be az alábbi újságcikk szövegébe a zárójelben megadott igék megfelelően 
ragozott múlt idejű alakját! Az igekötők helyes használatára is ügyeljen! A feladat 
megoldását a 0-val jelölt példa segíti. 

Meghódította Kínát 
Második helyezést … ért el … (elér, 0.) Váradi Viktória a nyáron Kínában megrendezett 

Hanyu Qiao (kínai híd) elnevezésű nemzetközi, kínai nyelvi versenyen, ahol több mint hatvan 

ország fiataljai ……………………… (összemér, 1.) tudásukat és tehetségüket. 

- Ön hogyan ……………………… (2., kijut)? 

- A nemzetközi versenyt az egész világon országos versenyek ………………………… 

(megelőz, 3.) több mint tízezer résztvevővel, a szervezők ezek alapján 

………………………… (kiválaszt, 4.) a továbbjutó versenyzőket. 

- Nehéz küzdelem ……………………… (van, 5.)? 

- Miután minden ország a legjobb versenyzőjét ……………………… (küld, 6.), a döntő 

résztvevőiből igazán erős mezőny ……………………… (összejön, 7.). A kínai nyelv 

tökéletes ismerete mellett sok minden másban (például éneklésben, színjátszásban) is meg 

……………………… (kell, 8.) mutatnunk a tehetségünket. 

- Milyen díjat ……………………… (kap, 9.)? 

- Különdíjat és egy egyéves ösztöndíjat ……………………… (nyer, 10.) egy általam 

választott kínai felsőoktatási intézménybe. Minden felmerülő költségemet fedezik, kapok 

repülőjegyet, szállást, ellátást, és ösztöndíjat is fizetnek. Jövőre mindenképpen el 

szeretnék kezdeni tehát Kínában egy mesterképzést. Már alig várom a rengeteg élményt, 

és remélhetőleg a verseny alatt megismert kínai barátaimmal is lehetőségem lesz újra 

találkozni. 

(Borzák Tíbor, Szabad Föld, 2009. szeptember 11.) 

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

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

          10  
 



 

írásbeli vizsga, II. vizsgarész 4 / 8 2010. május 3. 
1011 

Magyar mint idegen nyelv — emelt szint Azonosító 
jel: 

               

2. feladat 
Az alábbi újságcikkből helyenként egy-egy szó hiányzik. Válassza ki az egyes 
mondatokba illő helyes szóalakot a szöveg utáni táblázat megfelelő sorából, és írja be a 
kiválasztott szóalak betűjelét a megoldási táblázatba! A feladat megoldását a 0-val 
jelölt példa segíti. 

Felavatták Magyarország első roma .B. (0.) a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei Hadászon. A 
tájház megálmodója és létrehozója, Rézműves Melinda valaha ebben az alföldi … (11.) 
született. Az elmúlt hétfőn megtartott ünnepélyes avatáson elmondta, hogy régi vágya vált 
valóra: mindig szeretett volna valami maradandót alkotni a cigány kultúra területén. Hosszas 
gondolkodás után a választása a tárgyi … (12.) esett. A neves néprajzkutató … (13.) vásárolta 
meg a házat. A kétszobás épület a falu … (14.) a közepén található. A falu lakói a tárgyi 
emlékek és fényképek mellett … (15.) is támogatták a ház felújítását. Röviddel ezután felépült 
egy másik épület is. Ez a félig földbe ásott kunyhó a második világháború idejének 
életkörülményeit mutatja be az … (16.). Megnyitó beszédében Rézműves Melinda azt is 
kiemelte, hogy az országban több mint háromszáz tájház működik, de ez az egyetlen olyan, 
amelyben a látogatók kiállítás keretében a romák … (17.) kaphatnak képet. Itt a használati 
tárgyak mellett megismerkedhetnek a roma … (18.) is.  
A tájház újságunk tudósítójának is nagyon tetszett. Mindenkinek azt ajánlja, hogy Kelet-
Magyarországon járva feltétlenül ejtsék útba ezt a különleges gyűjteményt. 

(Szabad Föld, 2009. október 9.) 
 A B C D 

0. tájház tájházát tájháznak tájházat 
11. falura faluból falunak faluban 
12. néprajzra néprajz körül néprajzot néprajzból 
13. 2001-nek 2001-ből 2001 mögött 2001-ben 
14. cigánytelepének cigánytelepéből cigánytelepétől cigánytelepében 
15. adományokra adományokig adományokkal adományoktól 
16. érdeklődőkkel érdeklődőkből érdeklődőket érdeklődőknek 
17. kultúrájának kultúrájáról kultúrájára kultúrájához 
18. népszokásokat népszokásokba népszokásokkal népszokások szerint 

A megoldás: 

 0. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 

betűjel B         

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

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

        8  



 

írásbeli vizsga, II. vizsgarész 5 / 8 2010. május 3. 
1011 

Magyar mint idegen nyelv — emelt szint Azonosító 
jel: 

               

3. feladat 
Írjon be egyet-egyet a megadott szavak közül az alábbi szöveg üresen hagyott helyeire! 
Egy szó csak egyszer szerepelhet. A megadott szavak közül három felesleges, nem kell 
felhasználnia. A feladat megoldását a 0-val jelölt példa segíti. 
(csúszdák, gyógyvizek, kényeztető, kezelések, látnivalóiról, masszázst, szálláshelyek, 
személyzet, szolgáltatásokat, településeket, turisztikai, úszómedencékről) 

Úticél: Magyarország 

Az Európai Unió egyik vezető … turisztikai … (0.) hírportálja részletes összeállítást közölt a 

földrész gyógyturizmusáról. Ebben az angol nyelvű tájékoztatóban országunk kiemelt 

gyógyturisztikai úticélként szerepel, ezért az összeállítás külön fejezetet szentel hazánk 

különleges adottságainak. A Magyarországról szóló fejezetben a weboldal felsorolja azokat a 

fontosabb ……………………………. (19.), amelyek fürdő- és wellness-létesítményeit 

világszínvonalúnak, és ezért feltétlenül kipróbálásra méltónak tartja. Részletesen ismerteti az 

egyes gyógyfürdőkben igénybe vehető ……………………………… (20.). Leírja a 

különböző ……………………………… (21.) kémiai összetételét és hőmérsékletét. Minden 

egyes helyszínen felsorolja, hogy milyen ……………………………… (22.) vehetők 

igénybe, és azokat az egészségügyi szakemberek, a különböző szakorvosok milyen 

betegségek gyógyítására javasolják. Mindenütt értékeli a ……………………………… (23.) 

felkészültségét és viselkedési kultúráját is. A kezelés sikere érdekében a szerző fontosnak 

tartja ugyanis, hogy a vendégek, és az egészségük megőrzésében illetve javításában résztvevő 

szakemberek együttműködése minél harmonikusabb legyen. Az írás arra is kitér, hogy hol 

milyen típusú szaunát és ……………………………… (24.) vehet igénybe a vendég. Minden 

helyszínnél fontos szempont, hogy milyen a ……………………………… (25.) színvonala, 

és hogy azok közül melyekért kell külön díjazást fizetni. A hírportál a környék legfontosabb 

……………………………… (26.) is közöl fényképeket és rövid ismertetőt. Az összegzés 

Magyarországot a „megfiatalodás helyének” nevezi. 
(Világjáró Utazásinfo & Trend, 2009. november) 

Az alábbi táblázatba ne írjon! Ezt az értékelő tanár tölti ki. 
19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. Max. Elért 
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írásbeli vizsga, II. vizsgarész 6 / 8 2010. május 3. 
1011 

Magyar mint idegen nyelv — emelt szint Azonosító 
jel: 

               

4. feladat 

Írjon be egy-egy zárójelben szereplő kötőszót az alábbi szöveg üresen hagyott helyeire! 
Egy kötőszó csak egyszer szerepelhet. A megadott kötőszók közül az egyik felesleges, 
nem kell felhasználnia. A feladat megoldását a 0-val jelölt példa segíti. 
(aki, amelyeket, amelyik, azaz, de, és, ha, hanem, hogy, mert, ugyanis) 

Természetes kozmetikummal a környezetért 
Hazánkban is egyre többen fordulnak a natúr kozmetikumok, … azaz … (0.) a természetes 

anyagokból készült bőr és hajápoló termékekhez. Ennek nyilván több oka is van. Akad olyan 

vásárló, …………………… (27.) ezt csak divatból teszi. Mások azért döntenek így, 

…………………… (28.) a kemikáliáktól mentes termékek úgy tesznek jót a bőrüknek, 

…………………… (29.) azoktól biztosan nem lesznek allergiásak. Tegyék ezt bármely 

okból, a haszon mindig kettős: az ilyen kozmetikai termékek használatával nemcsak a 

szervezetünknek használunk, …………………… (30.) a környezetünket is védjük, 

…………………… (31.) a természetes kozmetikumokat gyártó cégek többsége a 

környezetvédelem egyéb területeire is figyelmet fordít. 

Van olyan gyártó is, …………………… (32.) a kozmetikumok összetételén kívül a 

csomagolás megválasztásával is igyekszik óvni a környezetet. Az egyik ilyen vállalat például 

úgynevezett „meztelen kampányt” is indított a csomagolás nélkül árusított termékekért. 

Azoknál a krémeknél, …………………… (33.) mindenképpen kis üvegekben, tégelyekben 

lehet csak árusítani, a vásárlókat kisebb ajándékokkal ösztönzik az üvegek, tégelyek 

visszaváltására. 

Akad már szilárd samponokat előállító cég is. Az ilyen termékekből 800 ezer hajmosásra 

elegendő mennyiség fér el egyetlen teherautón.    …………………… (34.) ugyanennyi 

alkalomra elegendő folyékony sampont akarnának szállítani, akkor már 15 teherautóra lenne 

szükség. 

Egyre több gyártó cég utasítja el a pálmaolaj használatát is. Ezzel próbálják megakadályozni 

pálmaligetek telepítését az esőerdők helyén. 

A legkörnyezettudatosabb kozmetikai vállalkozások ellenzik az állatkísérleteket is. 

Termékeiket nem tesztelik állatokon, …………………… (35.) állatkísérleteket végző 

alapanyaggyártóktól sem vásárolnak. 

(Mittelholz Dóra, Zöld Metropol, 2009. április 22.) 

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

27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. Max. Elért 
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írásbeli vizsga, II. vizsgarész 7 / 8 2010. május 3. 
1011 

Magyar mint idegen nyelv — emelt szint Azonosító 
jel: 

               

 



 

írásbeli vizsga, II. vizsgarész 8 / 8 2010. május 3. 
1011 

Magyar mint idegen nyelv — emelt szint Azonosító 
jel: 

               

 
 
 
 
 
 

  
maximális 
pontszám

elért 
pontszám 

II. Nyelvhelyesség 

1. feladat 10   
2. feladat 8   
3. feladat 8   
4. feladat 9  

FELADATPONT ÖSSZESEN 35   
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 1011 
  III. Hallott szöveg értése 

 Azonosító 
jel: 

               

 
 
 
 
 
 
 
  
 

MAGYAR 
MINT IDEGEN NYELV 

 
EMELT SZINTŰ 

ÍRÁSBELI VIZSGA 
 

2010. május 3. 8:00 
  

III. Hallott szöveg értése 
 
 

Időtartam: 30 perc 
 
  

Pótlapok száma 
Tisztázati  
Piszkozati  
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írásbeli vizsga, III. vizsgarész 2 / 8 2010. május 3. 
1011 

Magyar mint idegen nyelv — emelt szint Azonosító 
jel: 

               

 
Fontos tudnivalók 

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

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

helyeset! Csak egyértelmű javítást fogadunk el. 
A vizsgának ebben a részében három 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. 

Mind a három 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. május 3. 
1011 

Magyar mint idegen nyelv — emelt szint Azonosító 
jel: 

               

1. feladat 

Egy rádiótudósítást fog hallani. Az elhangzott információk alapján válaszoljon 
röviden az alábbi kérdésekre! A feladat megoldását a 0-val jelölt példa segíti. 

Hányadik alkalommal rendezték meg az Oktatás Hete rendezvényt? 

0. … (A) tizedik / 10. (alkalommal rendezték meg). … 

Milyen intézmények mutatkoznak be a szakmai szemlén? Említsen hármat! 

1. ………………………………………………………………………………………… 

2. ………………………………………………………………………………………… 

3. ………………………………………………………………………………………… 

Az információszerzésen kívül mire nyílik még lehetőség a Nyelvparádén? Említsen 
hármat! 

4. ………………………………………………………………………………………… 

5. ………………………………………………………………………………………… 

6. ………………………………………………………………………………………… 

A próbainterjún kívül milyen segítséget kaphatnak a 3. Tanfolyam- és Állásbörzén 
résztvevők? 

7. ………………………………………………………………………………………… 

Melyik részkiállításon kaphatnak tájékoztatást az érdeklődők a külföldi ösztöndíjakról? 

8. ………………………………………………………………………………………… 

Melyik napon kereshetik fel a diákok ingyen a rendezvényeket? 

9. ………………………………………………………………………………………… 

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

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. Max. Elért 
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írásbeli vizsga, III. vizsgarész 4 / 8 2010. május 3. 
1011 

Magyar mint idegen nyelv — emelt szint Azonosító 
jel: 

               

2. feladat 

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

 I H 

0.   Fercsik Erzsébet és Raátz Judit könyve a magyar családnevekről szól.  X 

10. A Keresztnevek enciklopédiáját 2007. január elsején adták ki.   

11. Az enciklopédiában szerepelnek a neveket viselő híres emberek is.   

12. A szerzők gyerekeknek írott könyve sohasem jelent meg.   

13. A szerzők eredeti célja az összes magyarországi keresztnév feldolgozása volt.   

14. A könyvben a családnévvé vált keresztnevekről is írnak.   

15. A kisfiúk ma is gyakran kapnak hagyományos keresztneveket.   

16. Sosem tapasztalt új divat, hogy a gyerekek két keresztnevet kapnak.   

17. A fiúknál gyakran az apa neve a második keresztnév.   

18. Magyarországon még senki sem kaphatott 10-nél több keresztnevet.   

19. A különösen ritka keresztnevűek szoktak névváltoztatást kérni.   

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

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



 

írásbeli vizsga, III. vizsgarész 5 / 8 2010. május 3. 
1011 

Magyar mint idegen nyelv — emelt szint Azonosító 
jel: 

               

3. feladat 

Egy rádióműsor részletét fogja hallani, amelyben hatan szólalnak meg. Állapítsa meg, 
hogy a számozott információkat kitől hallotta! Írja be a kiválasztott személy betűjelét az 
állítás mögötti négyzetbe! A feladat megoldását a 0-val jelölt példa segíti. 

A megszólaló személyek (megszólalásuk sorrendjében): 
A. Varga Petra, pénzügyi tanácsadó 

B. Bánsági Tamás, munkaügyi előadó 

C. Dóka György, pedagógus 

D. Cseh Csilla, vállalkozó 

E. Fischer Dávid, egyetemista 

F. Kun Dóra, nyugdíjas táncművész 

Információk 

 

0.   Fájdalmait nem enyhítik a kenőcsök. F 

20. A hagyományos táplálkozásban hisz.  

21. A hideg- és a melegfronttól egyaránt álmos lesz.  

22. Nem szokott megbetegedni.  

23. Sok folyadékot iszik, hogy hamarabb elmúljon a fejfájása.  

24. Ha megfájdul a feje a melegfronttól, orvosságot vesz be.  

25. Sok zöldséget és húst eszik.  

26. Hiába érzi a frontot, nem hagyja abba a munkát.  

27. Csak az alvás enyhíti a tüneteket.  

28. A sport segíti megőrizni az egészségét.  

29. Hidegfront előtt fejfájás gyötri.  

30. A hidegfronttól megfájdulnak a végtagjai.  

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

20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. Max. Elért 

           11  



 

írásbeli vizsga, III. vizsgarész 6 / 8 2010. május 3. 
1011 

Magyar mint idegen nyelv — emelt szint Azonosító 
jel: 

               

 



 

írásbeli vizsga, III. vizsgarész 7 / 8 2010. május 3. 
1011 

Magyar mint idegen nyelv — emelt szint Azonosító 
jel: 

               

 



 

írásbeli vizsga, III. vizsgarész 8 / 8 2010. május 3. 
1011 

Magyar mint idegen nyelv — emelt szint Azonosító 
jel: 

               

 
 
 
 
 
 

  
maximális 
pontszám

elért 
pontszám 

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

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! 
 



 

Magyar mint idegen nyelv  emelt szint — írásbeli vizsga 1011 
  IV. Íráskészség 

 Azonosító 
jel: 

               

 
 
 
 
 
 
 
  
 

MAGYAR 
MINT IDEGEN NYELV 

 
EMELT SZINTŰ 
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Fontos tudnivalók 

Figyeljen a következőkre! 
 
1. A íráskészség feladatok megoldásához szótárt használhat. 

2. A vizsgának ebben a részében két feladatot kell megoldania. 

3. A feladatok megoldási sorrendje Öntől függ. 

4. Olvassa el figyelmesen a feladatokat! 

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

betartására! 

6. Tollal dolgozzon! 

7. 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 

Ön az alábbi hirdetést olvasta: 

 
NYELVTANULÁS A CAC-BAN 

A hatosztályos CAC Gimnáziumban gyermeke az angol és a spanyol nyelvet egyaránt 
elsajátíthatja anyanyelvi tanárok segítségével. Nagy hangsúlyt fektetünk a számítástechnikára 

és a sportra. Tanulóinkkal megszerettetjük a tudományt, a művészetet és a kultúrát. 

Várjuk az érdeklődőket a Nemzetközi Érettségi Diploma programjára 

Diákjainknak tanulmányutakat szervezünk az USA-ba és Nagy-Britanniába. 
Internet: www.budapest.educac.com 
E-mail: cac.budapest@educac.com 

 
(Népszabadság KARÁCSONY, 2009. december 3.) 

Általános iskolás testvére számára keresnek továbbtanulási lehetőséget. Mivel a 
családban Ön beszél a legjobban magyarul, ezért a szülei Önt kérték meg arra, hogy 
írjon e-mail üzenetet az iskolának. 120–150 szavas levelében térjen ki az alábbiakra: 

• Fogalmazza meg, hogy miért Ön ír a szülei helyett! 

• Érdeklődjön az iskolai nyelvórák heti óraszámáról és csoportlétszámáról! 

• Tudakolja meg az oktatás valamint a tanulmányutak várható (egyszeri illetve 
rendszeres) költségeit! 

• Kérjen bővebb felvilágosítást az iskolában folyó kulturális és sportéletről, valamint a 
Nemzetközi Érettségi Diploma programról! 

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

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

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

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

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

értékelési szempont maximális 
pontszám 

elért 
pontszám 

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

Oldja meg az egyiket a következő két feladat közül! 200 – 250 szóban írja le a 
témához és a megadott szempontokhoz kapcsolódó gondolatait! Csak az egyik 
feladatot dolgozza ki! Az oldal alján lévő négyzetbe írja be, hogy melyik feladatot 
választotta! 

A) Önnek nemrég volt a születésnapja. Sokan gratuláltak, de csak a legjobb barátja írt 
levelet, a többiek SMS-t vagy e-mailt küldtek. Írjon e-mailben válaszlevelet a 
barátjának! Ebben feltétlenül térjen ki a következőkre: 

• Nagyra értékeli, hogy barátja levelet küldött. 

• Számoljon be arról, hogy tapasztalatai szerint hogyan változnak a levelezési 
szokások, és hogy Ön személy szerint milyen véleménnyel van erről! 

• Fejtse ki, hogy Ön és az ismerősei milyen gyakran és milyen alkalmakkor 
küldenek hagyományos levelet vagy képeslapot, és mikor írnak SMS-t vagy  
e-mailt! 

• Írja le, hogy véleménye szerint milyen előnyei és hátrányai vannak a hagyományos 
illetve az elektronikus (SMS, e-mail) levelezési formának! 

• Mit gondol, meddig marad még meg a hagyományos levelezési forma, és ennek mi 
lehet az oka? 

vagy 

B) Tapasztalatai alapján írjon beszámolót az iskola honlapjára a tanulók kulturális 
időtöltéséről! Az alábbiakról okvetlenül számoljon be: 

• Hogyan változtatták meg az elmúlt időszak társadalmi és technikai változásai a 
szabadidő eltöltésének kultúrával kapcsolatos szokásait? 

• Hogyan változott a tanulók olvasási kedve, és ez Ön szerint milyen okoknak 
tulajdonítható? 

• Hogyan alakultak a színházlátogatási szokások, és ennek mi lehet az oka? 

• A televíziós műsorok világában milyen típusú műsorok kerültek az előtérbe, 
melyek szorultak vissza? Mi okozhatta ezeket a változásokat! 

• Hogyan hatott az internet elterjedése a mozik világára? 

A választott feladat (A vagy B): 
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…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

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

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

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

értékelési szempont maximális 
pontszám 

elért 
pontszám 

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

elért 
pontszám 

IV. Íráskészség 1. feladat 15   
2. feladat 15   

VIZSGAPONT ÖSSZESEN 30   
    
    
    
      
 javító tanár  

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

   

pontszáma
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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