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Fontos tudnivalók 

Figyeljen a következőkre! 

1. A szövegértési feladatok megoldásához semmilyen segédeszközt nem használhat. 

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

talál, amely segíti Önt a megoldásban. 

3. A feladatok megoldási sorrendje Öntől függ. 

4. Tollal dolgozzon! 

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

helyeset! Csak egyértelmű javítást fogadunk el. 



 

írásbeli vizsga, I. összetevő 3 / 12 2010. május 3. 
0912 

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

 



 

írásbeli vizsga, I. összetevő 4 / 12 2010. május 3. 
0912 

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

1. feladat 
Olvassa el az alábbi beszélgetést, és a szöveg alapján állapítsa meg, hogy a következő 
oldalon megfogalmazott 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. 

Negyven éve a magyar könnyűzene egyik legismertebb alakja. Fantasztikus zenekarokban 
játszott, számtalan művéből lett aranylemez, és népszerű színházi darabok zenéjét írta. A 
Vígszínház Kossuth-díjas zenei igazgatója. A hatvanéves művész január 24-én szólókoncertet 
ad az ország legnagyobb koncerttermében, a Papp László Budapest Sportarénában. Presser 
Gáborral – vagy, ahogy a közönség ismeri: „Pici bácsi”-val – a hivatali szobájában 
beszélgettünk. 
– Miért kerülte eddig az ilyen nagy helyeket? 
– Jobban szeretem a kisebb termeket, ahol teljesen másképp kell dolgozni, sokkal közelebb 
van hozzám a közönség, és egészen másfajta kapcsolat alakul ki közöttünk. Ezért nem volt 
soha nehéz visszautasítani az óriási csarnokokba szervezett rendezvényeket. A legtöbb ilyen 
ajánlat amúgy is csak a születésnapot akarta megünnepelni. Ez a rendezvény viszont egészen 
másról fog szólni.  
– Ez tehát nem egy születésnapi koncert lesz? 
– Nem! Azért is tettük 2009-re, mert nem akartam ünnepeltetni magamat. Én zenélni 
szeretnék. 
– Összeállt már a műsor? 
– Nem teljesen. Az alapzenekar azonban már végleges. A tizenöt tagú csapat mellett öt 
vendégzenész csatlakozik majd hozzánk, és lesz egy harminctagú színházi csapat, akik 
énekelnek és táncolnak. Előfordul majd, hogy egyedül leszek a színpadon, de olyan dal is 
lesz, amit együtt adunk elő mindannyian. 
– Újrafeldolgozott dalokat hallhatunk majd? 
– A koncerteken már a régi zenekaraimmal is mindent állandóan másként játszottunk, s azóta 
is olyan emberekkel szeretek dolgozni, akik ezekre az apró változtatásokra azonnal tudnak 
reagálni. Saját magunk számára is érdekessé kell tennünk a műsort, hogy érdekesek tudjunk 
lenni a közönségnek is. 
– Melyik volt a legizgalmasabb időszak a pályáján? 
– Nagyon izgalmas volt a legeleje: megjelenhet-e egy dalom, elfogadnak-e. Az Omega 
együttes – amelyben először léptem fel – hamar befutott, a dalainkat szerették, és ezért egyre 
kevésbé izgultam. Nagy fordulópont volt az életemben az új csapat, az LGT, később pedig az 
első színházi próbálkozásokat is izgalmasnak találtam. Ezután pedig az új izgalom az volt, 
hogy újra és újra ugyanúgy helyt tudok-e állni. Ha az ember nem bukott még, akkor egyre 
jobban elkezd félni a bukástól. Ez a mai napig is így van. 
– Volt idő, amikor Katona Kláritól Zoránig mindenkinek Ön írta a szólólemezét. Férfival 
vagy nővel volt könnyebb dolgozni? 
– Nőnek írni mindig nehezebb. Zoránnal könnyebb dolgom van, mert tudok az ő fejével 
gondolkodni.  
– Gyermekkorában milyen tervei voltak?  
– Amikor kicsi voltam, arról álmodtam, hogy a Zeneakadémia nagytermében fogok 
zongorakoncertet adni. Azóta már nem vágyom erre. Ma már csak egészen kicsi álmaim 
vannak. 
– Egy időben gyakran láttuk kantáros nadrágban. Tudatos volt ez a viselet? 
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– Egyáltalán nem. Először 1972-ben Amszterdamban láttam ilyen nadrágot egy srácon, akivel 
együtt dolgoztunk. Nagyon megtetszett! A legfontosabb talán, hogy rengeteg zsebe volt, így 
jól ki tudtam használni. A mai napig megvannak a kantáros nadrágjaim, de már nem viselem 
őket. Jelmezként hatnának. 
– Tudom Önről, hogy szenvedélyes utazó. Mi alapján választ úti célt? 
– Sokat beszélgetek olyanokkal, akik szeretnek utazni, s ők adnak nekem ötleteket. Így 
utaztunk el a barátaimmal Afrikába is. Ahol nem beszélik az angolt, ott rettenetesen élvezem, 
hogy bár alig értjük egymás szavát, mégis sikerül valahogy megértenünk a másikat. 

 (Nők Lapja Café, 2009. január 12.) 
 I H 

0. Január 24-én Presser Gábor szólókoncertet ad a Vígszínházban.  X 

1. Gábornak „Pici bácsi” a beceneve.   

2. Gábor azt a koncertfelkérést fogadta el, ahol nem a születésnapját akarták 
megünnepelni.   

3. Lesz a koncerten olyan dal, amit ötvenen adnak elő.   

4. Az LGT volt az első zenekar, amelyben Gábor játszott.   

5. Gábor ma már nem fél attól, hogy megbuknak a színházi darabjai.   

6. Gábor szerint egy nőnek könnyebb dalt írni.   

7. Gábor gyermekkorában arról álmodott, hogy felnőttként a Zeneakadémián fog 
koncertezni.   

8. A zeneszerző ma is gyakran és szívesen visel kantáros nadrágot.   

9. Gábor az utazásaihoz általában baráti beszélgetések során kap ötletet.   

10. Gábor olyan helyre is szívesen utazik, ahol nem beszélnek angolul.   

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

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

Párosítsa össze a Magyarországon közismert zöldségfélék alábbi leírását a nevükkel és a 
képükkel! A feladat megoldását a 0-val jelölt példa segíti. 

0. A termését még zölden, a magját (a szemeket) pedig éretten, szárazon fogyasztjuk. 
Mindkét esetben főzeléknek, salátának és levesnek is elkészíthető. A hüvelyesek 
csoportjába tartozik. 

11. Földben érő barnás gumóit gyakran levesnek vagy főzeléknek készítjük el. Máskor 
olajban sütve húsételekhez köretként használjuk. Gyorséttermek menüjében a 
hamburgerhez adják. 

12. Az egyik legkedveltebb főzeléknövény. A kis kerek zöld szemekből leves, főzelék készül. 
Párolva köretként és salátákban fogyasztjuk. A hüvelyesek csoportjába tartozik. 

13. A növény vörös és barnás héjú, gömb alakú, föld alatti részét fogyasztjuk. Hosszú ideig 
tárolható, egész évben használható. A magyaros ételekben gyakori. Magyarországon 
legismertebb fajtája a makói. 

14. Hosszúkás, henger alakú, zöld termését nyáron főként salátának fogyasztjuk. Télen 
savanyúságként adjuk a húsételek mellé. A kozmetikai ipar is hasznosítja. 

15. Termését fogyasztjuk, amely általában sárga, de lehet piros vagy zöld is. Rendkívül magas 
a C-vitamin tartalma. Szendvicsekhez nyersen fogyasztjuk. Belőle készül a híres magyar 
lecsó. 

16. Piros, gömb alakú termését fogyasztjuk. Használhatjuk nyersen, illetve levesnek, szósznak 
vagy üdítőitalnak. A ketchup alapanyaga. 

17. Narancssárga gyökerét fogyasztjuk. Levesekbe, főzelékekbe, illetve nyersen salátákba 
használjuk. 

18. Megvastagodott fehér virágait fogyasztjuk. Rántva, rakottan vagy levesnek használható. 

19. Fehér, gerezdes föld alatti részét fogyasztjuk. Levesek, főzelékek, saláták, sültek, szószok, 
saláták, kolbászáruk ízesítésére használható. A magyar konyha fontos fűszer- és 
gyógynövénye. 

20. A sárga szemek a csöveken sűrű sorokban helyezkednek el. Főzve köretnek vagy pedig 
salátákba használhatjuk fel. 

(hu.wikipedia.org) 

Zöldségféle 
(itemszám) 0. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 

Név / kép a           
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Zöldségfélék: 

a - bab  b - fokhagyma c - karfiol d - paprika 

 

e - paradicsom 

 

f - kukorica 

 

g - vöröshagyma 

 

h - sárgarépa 

 

i - uborka j - zöldborsó k - burgonya  
 

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

11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. Max. Elért 
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3. feladat 
Egy újságcikkből kigyűjtöttük az alcímeket. Párosítsa össze ezeket a cikk szövegének 
összekevert részeivel! A feladat megoldását a 0-val jelölt példa segíti. 

Alcímek 
0. A dohányzás és az egészség  
21. Dohányzók Magyarországon 
22. A dohányzás megnehezítése 
23. Nemdohányzók füstben 
24. Káros hatások 
25. Leszokni nehéz 
26. Segítség a leszokáshoz 
27. Utána jobb lesz 

Szövegrészek 
a A dohányzás azért veszélyes, mert árt a tüdőnek és a szívnek. A dohányzók bőre hamarabb 

öregszik. Ha a kisbabát váró nők nem tudják abbahagyni a dohányzást, akkor a születendő 
gyermekük egészségét is veszélyeztetik. 

b Az első cigaretta nélküli naptól kezdve csökken a megbetegedés veszélye, a szervezet 
azonnal regenerálódni kezd. Minél hamarabb hagyja abba valaki a dohányzást, annál jobb. 
Azok egészsége javul a leggyorsabban, akik 35 éves koruk előtt hagyják abba. 

c A dohányzást rövidesen betiltják minden munkahelyen, étteremben, közlekedési eszközön 
és játszótéren. Autóban sem lehet majd dohányozni, ha kiskorú ül benne. Kiskorúaknak 
tilos dohányárut eladni. 

d A dohányzás súlyosan károsítja az egészséget. Huszonnégyféle halálos betegséget okozhat. 
A dohányzók közel 70 százaléka szeretne leszokni, de csak néhányuknak sikerül.  

e Ha valaki le akar szokni a dohányzásról, akkor ezt rágóval, gyógyteákkal, nikotint pótló 
gyógyszerekkel, nikotintapasszal vagy orvosi kezeléssel próbálhatja megkönnyíteni. 
Magvakat (például földimogyorót) is rágcsálhat. 

f A szigorítás jó hír a nemdohányzóknak. A passzív dohányzás hasonló megbetegedéseket 
okoz, mint a tényleges dohányzás. A passzív dohányosok – Magyarországon a lakosság 65 
százaléka – gyakrabban betegek, mint azok, akik nem élnek dohányfüstben.  

g A férfiak 48, a nők 30 százaléka dohányzik! A magyar lakosság cigarettafogyasztása 
évente 2500 szál/fő, a világon a harmadik legnagyobb. Évente 28 000 ember hal meg 
Magyarországon a dohányzás miatt. 

h A dohányzást nem könnyű abbahagyni. Akik kibírják négy hétig cigaretta nélkül, azok 
közül már minden harmadik soha többé nem fog rágyújtani Segítség nélkül erre azonban 
csupán a dohányosok 1 százaléka képes.  

 (Nők Lapja Café, 2007. november 19.) 

A megoldás: 

Alcím (itemszám) 0. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 

Szövegrész betűjele d        
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Az alábbi táblázatba ne írjon! Az értékelő tanár tölti ki. 

21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. Max. Elért 

       7  
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  maximális 
pontszám

elért 
pontszám 

I. Olvasott szöveg értése
1. feladat 10   
2. feladat 10   
3. feladat 7   

FELADATPONT ÖSSZESEN 27   
VIZSGAPONT ÖSSZESEN 33  

    
    
    
      
 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 összetevő megoldását elkezdte, akkor ez a táblázat és az aláírási rész 
üresen marad! 
2. Ha a vizsga az I. összetevő teljesítése közben megszakad, illetve nem folytatódik a II. összetevővel, 
akkor ez a táblázat és az aláírási rész kitöltendő! 
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Fontos tudnivalók 

Figyeljen a következőkre! 

1. A nyelvhelyesség feladatok megoldásához semmilyen segédeszközt nem használhat. 

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

talál, amely segíti Önt a megoldásban. 

3. A feladatok megoldási sorrendje Öntől függ. 

4. Tollal dolgozzon! 

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

helyeset! Csak egyértelmű javítást fogadunk el. 
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1. feladat 
A táblázat megfelelő sorában megadott lehetőségek közül válassza ki a helyes 
szóalakot, és írja be az alábbi újságcikk szövegébe! A feladat megoldását a 0-val jelölt 
példa segíti. 

A forint … történetében … (0.) először fordult elő, hogy egy pénzen szereplő motívumot az 

egyszerű emberek választottak ki. Csaknem kétszázezren vettek részt a Magyar Nemzeti Bank 

…………………………… (1), amelyen a leendő 200 forintos érme 

 képét lehetett kiválasztani. A nagy szavazatszám azt mutatja, hogy az emberek  

………………………..…… (2.) tartották, hogy elmondhassák erről a véleményüket. 

A szavazatokat két ……………………………. (3.) lehetetett leadni az interneten keresztül. 

A szavazatok több mint ……………………………. (4.) a Lánchíd szerezte meg, így a 

legújabb …………………………….. (5.) a legrégebbi és legnépszerűbb Duna-hidunk képe 

lesz majd látható. A Lánchíd (52%) után a legtöbben a fehér …………………………….. (6.) 

(18%) örültek volna, de sokan találták jó …………………………….. (7.) a Megyeri-hidat 

vagy a tavasz első virágát, a kankalint is.  

Az új érmét leghamarabb 2009 nyarán használhatjuk majd. A régi 

………………………………….. (8.) 2009 végéig lehet fizetni. 

 (Nők Lapja Café, 2008. október 27.) 

0. történetéből történetéhez története miatt történetében 

1. szavazásáról szavazásán szavazására szavazásáért 

2. fontossá fontosnak fontosan fontosról 

3. hét mellett héten át hétre hétről 

4. felével felénél felét fele 

5. pénzérménken pénzérménkről pénzérménket pénzérménkhez 

6. gólyára gólyával gólyából gólyának 

7. ötletnek ötletnél ötletért ötletben 

8. papírpénzhez papírpénztől papírpénzzel papírpénzt 

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

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. Max. Elért 
        8  
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2. feladat 
Kérdezzen rá az alábbi újságcikk aláhúzott szavaira, és írja le a megfelelő 
kérdéseket! A feladat megoldását a 0-val jelölt példa segíti. 
2009. március 27-én Charles Simonyi második űrutazására indulhat.  
Először 2007. április 7-én, 27 évvel Farkas Bertalan (0.) történelmi repülése után 

utazhatott el két hétre a világűrbe, a Föld körül 350-400 kilométerre keringő Nemzetközi 
Űrállomásra. Az akkor 58 éves, magyar származású mérnök volt a 450. űrhajós és az ötödik 
(9.) űrturista.  

A Budapesten született Charles Simonyi 1966-ban (10.), 17 évesen hagyta el 
Magyarországot. Édesapja a Budapesti Műszaki Egyetem világhírű fizikaprofesszora, 
Simonyi Károly akadémikus volt. Charles Simonyi programfejlesztőként vált 
dollármilliárdossá (11.).  

10 évig (12.) edzett, hogy megvalósítsa gyerekkori álmát. Oleg Kotov és Fjodor Jurcsihin 
hivatásos űrpilóta űrhajóstársaival együtt készült fel az utazásra a Moszkvához közeli 
űrközpontban (13.), ahol még saját pilótaülést is készítettek a számára. Amikor űrhajójukkal 
megérkeztek az űrállomásra, az ott dolgozók kedvesen (14.) fogadták. Charles Simonyi finom 
ételeket is vitt a Nemzetközi Űrállomásra, hogy megvendégelje a többi űrhajóst. A kevés 
személyes tárgy között egy amerikai és egy magyar (15.) zászlót is magával vitt az első útjára. 
(Ezt a magyar zászlót később odaajándékozta a Magyar Köztársaság elnökének.) A 
világűrben biológiai és orvosi kutatásokat végzett (16.). Amikor az űrállomás elhaladt 
Magyarország fölött, sok magyar rádióamatőr létesített vele kapcsolatot. Hazatérése után 
ellátogatott Magyarországra is, ahol beszámolót tartott egyetemistáknak (17.). Elmondta, hogy 
az űrállomásnak a padlón vannak az ablakai, és azokon keresztül a Föld sokkal jobban néz ki, 
mint a képeken: óriási, csendes, gyönyörű kék színű golyó, amelyen a felhők árnyékát 
állandóan látni lehet. 

Charles Simonyi rövidesen elkezdi felkészülését a második űrutazására a Moszkva 
melletti Csillagvárosban. Az útja során a Nemzetközi Űrállomáson folytatja majd azokat a 
tudományos kísérleteket, amelyeket két évvel ezelőtt megkezdett. Feleségének megígérte, 
hogy ez lesz az utolsó útja a Földön kívül. 

 (MTI, 2009. január 17.) 
Kérdések 
0. Kinek a repülése után 27 évvel utazott Charles Simonyi a világűrbe? 

9. ................................................................................................................................................. 

10. ………………………………………………………………………………………………. 

11. ………………………………………………………………………………………………. 

12. ………………………………………………………………………………………………. 

13. ………………………………………………………………………………………………. 

14. ………………………………………………………………………………………………. 

15. ………………………………………………………………………………………………. 

16. ………………………………………………………………………………………………. 

17. ………………………………………………………………………………………………. 



 

írásbeli vizsga, II. összetevő 5 / 8 2010. május 3. 
0912 

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

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

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

         9  



 

írásbeli vizsga, II. összetevő 6 / 8 2010. május 3. 
0912 

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

3. feladat 

Írja be az alábbi újságcikk szövegébe a zárójelben megadott igék megfelelően 
ragozott jelen idejű alakját! A feladat megoldását a 0-val jelölt példa segíti. 
… Sétálgatok … (sétálgat / én – 0.) a távolsági busz megállójában, a rokonokat 

……………………. (vár / én – 18.). ……………………. (lát / én – 19.), hogy az egyik sárga 

buszra fáradtan …………………….. (felszáll – 20.) egy ideges asszony. Köszönés nélkül 

félárú jegyet ……………………. (kér – 21.), és ……………………. (elővesz – 22.) a 

megfelelő igazolványát. 

– Ez ide nem érvényes – ……………………. (sajnálkozik – 23.) szomorúan a 

buszvezető. 

A nő ……………………. (nyit – 24.) a száját, hogy vitatkozni kezdjen vele, de a sofőr 

már ……………………… (mond – 25.) is udvariasan: 

– Asszonyom! Mivel úgyis a végállomásig ……………………… (utazik – 26.), ott a 

jegypénztárban majd ketten együtt ……………………… (megkérdez – 27.), hogy érvényes-e 

ide a kedvezménye. 

Ennyi kedvességtől a nő is ……………………… (megszelídül – 28.), és csomagját 

lehelyezve megnyugodva ……………………… (elfoglal – 29.) a helyét az egyik hátsó 

ülésen. 

Én meg elgondolkodva ……………………… (néz – 30.) a távolodó busz után, amelyet 

biztosan Csodaország sofőrje vezet. 

(Családi Kör, 2008. augusztus 22.) 

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

18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. Max. Elért 

             13  



 

írásbeli vizsga, II. összetevő 7 / 8 2010. május 3. 
0912 

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



 

írásbeli vizsga, II. összetevő 8 / 8 2010. május 3. 
0912 

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

 
 
 
 
 
 
 

  maximális 
pontszám 

elért 
pontszám 

II. Nyelvhelyesség 
1. feladat 8  
2. feladat 9  
3. feladat 13  

FELADATPONT ÖSSZESEN 30  
VIZSGAPONT ÖSSZESEN 18  

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



 

Magyar mint idegen nyelv  középszint — írásbeli vizsga 0912 
  III. Hallott szöveg értése 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 

MAGYAR 
MINT IDEGEN NYELV 

 
KÖZÉPSZINTŰ 

ÍRÁSBELI VIZSGA 
 

2010. május 3. 8:00 
 

III. Hallott szöveg értése 
 
 

Időtartam: 30 perc 
 
  

Pótlapok száma 
Tisztázati  
Piszkozati  

 
 
 

OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS 

MINISZTÉRIUM 
 É

R
E

T
T

S
É

G
I 

V
IZ

S
G

A
 ●

 2
0

1
0
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m

á
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s 
3

. 
 



 

írásbeli vizsga, III. összetevő 2 / 8 2010. május 3. 
0912 

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

 
Fontos tudnivalók 

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

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

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



 

írásbeli vizsga, III. összetevő 3 / 8 2010. május 3. 
0912 

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

1. feladat 

Egy riporter megkérdezett az utcán néhány embert, hogy a közelmúltból mire 
büszke (mit tart jó dolognak), és mire nem (mit tart rossznak). A hallottak 
alapján írja be röviden az alábbi táblázatba, hogy melyik riportalany mit 
válaszolt! A feladat megoldását a 0-val jelölt példa segíti. 

 Amire büszke Amire nem büszke 

Harasztos Krisztina 
egyetemista 0. … felvették az egyetemre … 6. 

Csapó Istvánné 
pénztáros 1. 7. 

Balázs Péterné 
takarítónő 2. 8. 

László Tamás 
biztonsági őr 3. 9. 

Csömör Csilla 
táncművész 4. 10. 

Szabó Gábor 
történész 5. 11. 

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

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. Max. Elért 

           11  



 

írásbeli vizsga, III. összetevő 4 / 8 2010. május 3. 
0912 

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

2. feladat 

Három fiatal sportoló fog mesélni az életéről. Az elhangzottak alapján az alábbi 
táblázatban jelölje egy X jellel, hogy az adott mondat melyikük beszámolójában 
hangzott el! A feladat megoldását a 0-val jelölt példa segíti. 

Item- 
szám Mondat 

Barka 
Emese 

birkózó 

Markó 
Edina 

fociedző 

Varga 
Dániel 

vízilabdázó
0. Már az óvodában fociztam a fiúkkal.  X  

12. Lassan már nyolc éve, hogy először lejöttem a 
Vasasba.    

13. A párom is szereti ezt a sportot.    

14. Az edzésen és a meccseken nincs demokrácia.    

15. Édesanyám úszó volt.    

16. Az édesanyám kézilabdázott.    

17. Nyerni óriási dolog, de hogy mellettem volt a 
testvérem, ez elmondhatatlan érzés!    

18. 2006-ban a junior Európa-bajnokságon 
szintén bronzérmet szereztem.    

19. Fontosak a külföldi edzőtáborok, ott tudunk 
felkészülni a világversenyekre.    

20. Sok szeretetet kapok ismeretlen emberektől.    

21. Sok szabadidőmet elviszi a sport, de egy 
cseppet sem sajnálom.    

22. Az egyetem gazdálkodás szakán tanulok.    

23. Nem bánnám, ha a bajnoki cím olyan lenne, 
mint az olimpia - négyévente ismétlődne ...    

24. A legnagyobb öröm az, amikor festek.    

25. Ma már nem kell a szülőket kérlelni, hogy 
engedjék el a lányukat az edzésekre.    

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

12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23 24. 25. Max. Elért 

              14  



 

írásbeli vizsga, III. összetevő 5 / 8 2010. május 3. 
0912 

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

 



 

írásbeli vizsga, III. összetevő 6 / 8 2010. május 3. 
0912 

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

 



 

írásbeli vizsga, III. összetevő 7 / 8 2010. május 3. 
0912 

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

 



 

írásbeli vizsga, III. összetevő 8 / 8 2010. május 3. 
0912 

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

 
 
 
 
 
 
 

  
maximális
pontszám

elért 
pontszám 

III. Hallott szöveg értése 1. feladat 11   
2. feladat 14   

FELADATPONT ÖSSZESEN 25   
VIZSGAPONT ÖSSZESEN 33  

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



 

Magyar mint idegen nyelv  középszint — írásbeli vizsga 0912 
  IV. Íráskészség 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 

MAGYAR 
MINT IDEGEN NYELV 

 
KÖZÉPSZINTŰ 

ÍRÁSBELI VIZSGA 
 

2010. május 3. 8:00 
 

IV. Íráskészség 
 
 

Időtartam: 60 perc 
 
  

Pótlapok száma 
Tisztázati  
Piszkozati  

 
 
 

OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS 

MINISZTÉRIUM 
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írásbeli vizsga, IV. összetevő 2 / 8 2010. május 3. 
0912 

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

 
Fontos tudnivalók 

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

2. Olvassa el figyelmesen a feladatokat! 

3. A feladatok megoldási sorrendje Öntől függ. 

4. Tollal dolgozzon! 

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

Csak egyértelmű javítást fogadunk el. 

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

betartására! 



 

írásbeli vizsga, IV. összetevő 3 / 8 2010. május 3. 
0912 

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

1. feladat 

Ön az alábbi szövegű e-mailt kapta: 

Kedves Ismeretlen Barátom! 

Címedet egy internetes levelezőlistán találtam. Én egy szociológia szakos egyetemi hallgató 

vagyok. Szakdolgozatomat a középiskolás fiatalok tévénézési szokásairól írom. Kérlek, segíts 

nekem, és írd meg, hogy Te mikor, milyen műsorokat, mennyi ideig és kivel nézel, stb.! Ha 

van középiskolás testvéred, akkor róla is írj, légy szíves! Segítségedet előre is nagyon 

köszönöm: 

Kovács Éva 

50 – 80 szavas e-mail üzenetben válaszoljon a fenti üzenetre!  
• Írja meg, hogy melyik iskola hányadik osztályába jár!  

• Sorolja fel azokat a tévéműsorokat, amelyeket rendszeresen néz, és röviden 
indokolja is a választását! 

• Írjon arról is, hogy vannak-e olyan idegen nyelvű adások, amelyeket nézni szokott! 

• Számoljon be arról, hogy az Ön testvérének milyenek a tévénézési szokásai! 

• Végül ajánlja fel további segítségét Évának, az e-mail írójának! 

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

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



 

írásbeli vizsga, IV. összetevő 4 / 8 2010. május 3. 
0912 

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

  

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

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

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

értékelési szempont maximális pontszám elért pontszám 
Tartalom és szöveghossz 6  
Nyelvhelyesség 5  
Összesen 11    



 

írásbeli vizsga, IV. összetevő 5 / 8 2010. május 3. 
0912 

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

2. feladat 

Oldja meg a következő két feladat egyikét! 100-120 szóban írja le a témához és a 
megadott szempontokhoz kapcsolódó gondolatait! Csak az egyik feladatot dolgozza 
ki! Adja meg, hogy melyik feladatot választotta! 

A) Írjon levelet vidéki barátjának! 
• Köszönje meg neki, hogy a múltkor olyan részletesen beszámolt az ottani 

eseményekről! 
• Mesélje el, hogy az Ön édesanyja kitől milyen ajándékot kapott a 

születésnapjára, és minek örült a legjobban! 
• Részletesen írja le azt is, hogy milyen nehezen sikerült az ünnepléshez megfelelő 

éttermet találni!  
• Térjen ki arra is, hogy az egyes családtagok milyen éttermeket javasoltak, és 

milyen szempontokat tartottak fontosnak! 

vagy 

B) Egy napilap nemrég közvélemény-kutatást készített a budapesti közlekedésről. Írjon 
az újságnak olvasói levelet! 
• Fogalmazza meg, hogy Ön mivel elégedett a budapesti közlekedésben! 
• Fejtse ki, hogy Ön szerint mit (és hogyan) kellene a budapesti közlekedésen 

javítani! 
• Írja meg, hogy mi a véleménye a tömegközlekedési eszközök pontosságáról 

illetve a jegyárakról! 
• Röviden térjen ki arra is, hogy Ön szerint hogyan dolgoznak az ellenőrök! 

A választott feladat (A vagy B): …. 

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………. 



 

írásbeli vizsga, IV. összetevő 6 / 8 2010. május 3. 
0912 

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

 

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………. 



 

írásbeli vizsga, IV. összetevő 7 / 8 2010. május 3. 
0912 

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

  

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

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

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