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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 szöveget, és válaszoljon a kérdésekre! Hol találhatók a következő látnivalók, 

érdekességek? Írja be a szöveg alapján a helyneveket! A megoldást a 0-val jelölt példa 

segíti. 

Hova menjünk az osztállyal kirándulni? 

Hortobágy 

A darvak miatt érdemes ősszel a Hortobágyra kirándulni. Ahogyan a fecskék gyülekezése, a 

darvak vonulása is látványos jele a hűvös évszak beköszöntének. Az Észak-Európából szep-

tember második felében érkező madarak a komolyabb fagyok érkezéséig maradnak nálunk, 

majd Szicílián, illetve a Boszporuszon keresztül jutnak el az észak-afrikai, tunéziai, szudáni 

telelőterületekre. 

Hazánkban a Hortobágyon, az Öreg-tónak nevezett halastó környékén találnak nyugalmat és 

bőséges táplálékot. 

A délutáni szürkületben hallani különös hangjukat. A tó fölé érve középen, egy sekélyes terü-

letre ereszkednek éjszakai nyugvóhelyükre. 

A naplemente fényében lenyűgöző ekkora tömegben (50-60 ezer) megfigyelni e nagy testű 

szépséges madarakat. Októberben sok vízimadarat is láthatunk, mert lecsapolják a tórendszer 

nagy részét. 

A terület szabadon látogatható. 

Zebegény 

Budapestről és környékéről ideális célpont a szépséges Duna-parti kisváros, Zebegény. Vo-

nattal és busszal is eljuthatunk oda, egy- és kétnapos kiránduláshoz is kínál elegendő látniva-

lót, élményt. Ez utóbbi esetben egyik nap túrázhatunk a Börzsönyben, utazhatunk a nagybör-

zsönyi kisvasúton. 

Ha egy napra megyünk, érdemes megnézni a Hajózástörténeti Múzeumot, ahol régi tengerjáró 

hajók felszerelései, totemoszlopok, és eddig csak filmekben látott tárgyak várják a gyereke-

ket. A Szőnyi István Emlékmúzeumba nemcsak a képek miatt érdemes betérni, hanem azért 

is, mert ott múzeumi foglalkozás is igényelhető. 

A két múzeum között megnézhetjük a Trianon-emlékművet a Kálvária-dombon, ahol a kilá-

tóba is felmehetünk. A falu határában kellemes pihenést biztosít az Almáskert. 

Majk 

Majk fő vonzereje a természetközelség: minden oldalról erdő övezi, néhány perc sétára talál-

ható a halastó, a régi malomépület, a környék pedig bővelkedik kirándulóhelyekben és turisz-

tikai látványosságokban. 
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250 évvel ezelőtt teljes némaságban éltek Majkon a kamalduli szerzetesek. Kolostorukat fel-

tétlenül látogassuk meg! Emlékükre működik ott egy cella, ahova elvonulhatunk meditálni. 

Programokból nincs hiány: a múzeum megismerésén túl (előzetes egyeztetést követően) részt 

vehetünk játékos foglalkozásokon, közös táncon vagy meditáción. Néhány cellaházat 4-6 

személyes szállássá alakítottak, itt a hely szelleméhez alkalmazkodva nincs tévé, rádió. 

A környéken is érdemes körülnézni! Nincs messze a Tatai Vár, az Agostyáni arborétum, Vár-

gesztes és néhány történelmi várrom. 

Veszprém 

Veszprémben van minden, ami egy osztálykiránduláshoz kell: hangulatos sétákra csábító tör-

ténelmi belváros, középkori vár, egy gyönyörű erdei völgyben megbúvó állatkert, sőt alig tíz 

kilométerre ott a Balaton. Egy biztos, a „Bakony fővárosában” nem lehet unatkozni. Nemcsak 

a játékos tanulásra, hanem a kikapcsolódásra is bőven van lehetőség: a városnézés után beik-

tatható egy bakonyi túra, állatkerti séta és egy bobozás a Balatonnál.  A nap megkoronázása 

lehet egy esti színházi előadás. 

(Nők Lapja 2010. szeptember 29.) 

 (0) Trianon-emlékmű Zebegény 

(1) Állatkert egy szép völgyben  

(2) Némasági fogadalmat tett szerzetesek kolostora  

(3) Hajózáshoz használt tárgyak  

(4) A darvak itt maradnak a fagyok beköszöntéig   

(5) A várfalak a középkort idézik  

(6) Egy híres magyar festő képei láthatók itt  

(7) A magyar történelem kiemelkedő emlékei  

(8) Vízimadarak látványa októberben  

(9) Meditálásra, gondolkodásra alkalmas helyiség  

(10) A régi malomépületet erdő veszi körül  

(11) A Duna partján fekvő kisváros  

(12) A tó körül nyugalom és bőséges táplálék a vízimada-
raknak 

 

(13) A falu végén pihenőhely  

Az alábbi táblázatba ne írjon! A javító tanár tölti ki. 

 (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) Max. Elért

             13  
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2. feladat 

Válaszoljon a szöveg alapján az Ágnesre vonatkozó kérdésekre! A megoldást a 0-val 

jelölt példa segíti. 

Üvegfestés 

Mi szunnyadhat egy szolid, visszafogott könyvelő lelke mélyén, aki egész nap számhegyekkel 

van körülvéve? Török Ágnes alighogy hazaér, ecsetet ragad, és üveg- vagy porcelántárgyakat 

fest. 

– Tizennégy évesen porcelánfestő akartam lenni, de anyukám és a tanáraim lebeszéltek róla, 

így egy közgazdasági szakközépiskolában tanultam tovább. Szakmámat soha nem tudtam 

igazán megkedvelni - kezd bele a történetébe Ágnes. Négy évvel ezelőtt, amikor kertes házba 

költöztünk, végre lehetőségem nyílt arra, hogy kiéljem a kreativitásomat. A házat magunk 

újítottuk fel, ami fárasztó volt ugyan, de én nagyon élveztem. A saját ízlésemnek megfelelően 

találtam ki a stílust, a színeket.  

A falusi környezet, a tágasabb tér egyre több ötletre inspirált.  

Az üvegfestés volt az első, azt követte a porcelán, majd jöttek a textilholmik, az ajtódíszek, az 

asztali dekorációk. Mostanában kedvet kaptam az egyedi nyakláncok és karkötők készítésére. 

Alig várom, hogy a munkából hazaérve folytathassam a műveimet. Egy-egy tárgy elkészítése 

hosszú órákba, néha napokba telik, de ez a tevékenység feldob! Már reggel, amikor munkába 

megyek, azt tervezgetem, hogyan fogom díszíteni a levendulás szívecskét, vagy milyen mintát 

festek a gyertyatartóra.  

Szerencsém van a párommal, aki megérti, hogy mit ad nekem a kézművesség, és akinek egy-

egy elismerő pillantásából azt érzem, hogy büszke rám. Remélem, hogy talán egyszer a hob-

bym lesz a munkám! 

(Nők Lapja 2010. szeptember 29.) 
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(0) Mivel foglalkozik most a munkahelyén?     Könyvelő. 

 

(14) Kik beszélték le választásáról, amikor a továbbtanulásáról kellett döntenie?  

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

(15) Mi szeretett volna lenni 14 évesen? …….………………………………….........................  

 

(16) Hol tanult tovább 14 évesen? ………………………………………………………………  

 

(17) Mikor költöztek kertes házba? ………............................................................................  

 

(18) Ki újította fel a házukat? ………………………………………………………………..  

 

(19) Mivel foglalkozik a szabadidejében? (3 tevékenységet írjon!) …………………………… 

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

 (20) Milyen szakmai jövőről álmodozik? ………………………………………………………… 

 

Az alábbi táblázatba ne írjon! A javító tanár tölti ki. 

(14) (15)  (16) (17) (18) (19) (20) Max. Elért 

       7  
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3.  feladat 
Olvassa el a szöveget, és válaszoljon a kérdésekre! Döntse el, melyik válasz igaz, melyik 

hamis! Megoldását jelölje X-szel a megfelelő oszlopban! Munkáját a 0-val jelölt példa 

segíti. 

 
Elmúlt negyvenéves az internet! 

Az internet, más néven a világháló, gyakorlatilag számítógépek egybekötött hálózata. A háló-

zaton adatokat tárolnak és továbbítanak. 

Az adatátvitel az egyes földrészek között tenger alá fektetett kábeleken és átjátszó műholdakon 

keresztül történik. 

Kevesen tudják, de hazánk élen járt az internetezésben. A világ 563. honlapját nálunk szerkesz-

tették. Ezt Máray Tamás, a Budapesti Műszaki Egyetem munkatársa készítette el 1993-ban. Ez 

nem csak Magyarország, de Kelet-Európa első honlapja is volt. Napjainkban 2,2 millió inter-

net-felhasználót számlál nemzetünk. Ez arányaiban sajnos elmarad a nyugat-európai átlagtól. A 

felnőtt lakosság több mint a fele nálunk még ma sem használja ezt az eszközt, a 65 év feletti 

korosztálynak pedig mindössze húszada ismeri az internetet. A netezés költsége pedig egyre 

csökken, már 2-3 ezer forintért előfizethetünk az internet-szolgáltatásra. Remélhetőleg nálunk 

is megnövekszik majd az internetezők száma. 

(Due Tallózó, 2010. november) 

 

  Igaz Hamis

(0) A világhálón adatokat tárolnak X  

(21) Tenger alá fektetett kábelekre és átjátszó műholdakra van 
szükség az internet működtetéséhez.  

  

(22) Máray Tamás készítette a világon az első honlapot.   

(23) Több mint kétmillió internetező van hazánkban.   

(24) A földrészek közötti adatátvitel nincs megoldva.   

(25) Magyarországon a felnőtt lakosság több mint 50%-a internete-
zik. 

  

Az alábbi táblázatba ne írjon! A javító tanár tölti ki. 

(21) (22) (23) (24) (25) Max. Elért 

     5  
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4. feladat 
Olvassa el a szöveget, és válaszoljon a kérdésekre! Milyen hiedelmek, szokások kapcso-

lódnak Márton napjához? Fejezze be a mondatokat! A megoldást a 0-val jelölt példa 

segíti.  

Márton napja, november 11. 

Szent Márton 316-ban született Pannóniában. A középkor egyik legnépszerűbb szentje volt. 

Kultusza hazánkban is virágzott. Sok helyen Márton-nap volt a legeltetés, a gazdasági év be-

fejezésének határnapja. A 14. századi krónikákban a fizetés, a tartozás megfizetésének napja-

ként szerepel.  

Márton-napon országszerte lakomákat rendeztek, hogy egész esztendőben ehessenek, ihassa-

nak. Úgy gondolták, hogy minél többet isznak, annál több erőt és egészséget isznak magukba. 

Ilyenkor vágták le a tömött libát, mert úgy tartották: "Aki Márton napján libát nem eszik, 

egész éven át éhezik." 

A pásztorok ilyenkor sorra járták a házakat, köszöntőt mondtak, és nyírfavesszőt ajándékoz-

tak a gazdának. A gazda ezt megőrizte, s tavasszal az állatok kihajtására használta. 

Úgy tartja a hiedelem, hogy Márton az újbor bírálója is, hiszen ilyenkor már iható az idei bor.  

A Márton-napi időjárásból sok helyen a téli időre következtettek: 

"Ha Márton fehér lovon jön (havas a táj), akkor enyhe, ha barna lovon (még nem esett le a 

hó), akkor kemény tél várható." Sokfelé azt tartják, hogy a Márton-napi idő a márciusi időt 

mutatja, vagyis következtetni lehet a tavaszi időjárás kezdetére. A Márton-napi lakomán elfo-

gyasztott lúd csontjából is következtettek az időjárásra. Úgy gondolták, hogy ha a liba csontja 

fehér és hosszú, akkor havas lesz a tél, ha viszont a csont barna és rövid, akkor sáros télre 

lehet számítani. 

Sokfelé rendeztek november hónapban Márton-napi bálokat. 

(Sulinet: Márton-nap  2009.11.22.) 

 

(0) Ha Márton fehér lovon jön… enyhe lesz a tél. 

(26) Aki nem eszik Márton-napon libát, az…  

(27) A hiedelem szerint minél többet iszik  valaki, annál 
…. 

 

(28) Hideg tél várható, ha …  

(29) Ha a liba csontja fehér, …  

(30) Ha a liba csontja barna, ….  
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Az alábbi táblázatba ne írjon! A javító tanár tölti ki. 

(26) (27) (28) (29) (30) Max. Elért 

     5  
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maximális 
pontszám

elért 
pontszám 

I. Olvasott szöveg értése 

1. feladat 13   
2. feladat 7   
3. feladat 5   
4. feladat 5  

FELADATPONT ÖSSZESEN 30   
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 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. 

6.   A nyelvhelyességi vagy helyesírási szempontból hibás megoldás nem fogadható el. 
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1. feladat 

Egészítse ki a szöveget! Válassza ki a helyes megoldást a táblázatból, és írja be a betű-

jelét a kipontozott helyre! Munkáját a 0-val jelölt példa segíti. 

Ismerlek, mert te gondozol, gazdi! 

 Régóta tudjuk, hogy a kutyák azonosítják  A (0) a szaga alapján. Sokszor gondoljuk 

azt is, hogy az okos kutya a gazdi ……… (1) is felismeri. Ezt bizonyították be most olasz 

……… (2).  

 A páduai egyetem kutatóinak ……. (3) a kutya, a gazdája és egy idegen tartózkodott 

egy ……. (4). Az állat középen ült, és ……. (5) kísérte a két embert. Ők a terem egyik ……. 

(6) a másikba sétáltak. A kutatók mérték, mennyi ……. (7) figyeli az eb egyiküket vagy a 

másikukat. Egyértelműen kiderült, hogy a kutya számára a gazda volt a fontosabb.  

 Ezután a két kísérleti személy arcát betakarták, és úgy járkáltak tovább. Ekkor a ……. 

(8) sokkal kevésbé érdekelte a gazda.  

 Azt is sikerült igazolni, hogy a gazdáik felismerésében szerepet játszik a kutyák ……. 

(9) is. A kutyák hasonlítanak az …….. (10) abban, hogy az öregedéssel csökkennek szellemi 

képességeik. 

(Tudományos mozaik. Szabad Föld. 2010. november 5. nyomán)  

A B C D 
(0) gazdájukat gazdájuk gazdájukkal gazdájuknak 

1. arcukat arcával arcát arc 

2. kutató kutatót kutatók kutatókat 

3. kísérletében kísérletéhez kísérletéről kísérletén 

4. helyiségbe helyiséget helyiségek helyiségben 

5. figyelemtől figyelemmel figyelmet figyelem 

6. vége végéből végéhez végébe 

7. időtől időre idővel ideig 

8. kutyát kutya kutyának kutyára 

9. kora korral koruk korra 

10. embernek embernél emberhez emberrel 

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

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

          10  



 

írásbeli vizsga, II. összetevő 4 / 8 2011. május 2. 
1111 

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

2. feladat 

Egészítse ki a szöveget! A bekezdések címében szereplő kijelentéseket alakítsa át felszólí-

tásokká! Tegye az aláhúzott igéket felszólító módba, és írja be őket a megfelelő helyre! 

Munkáját a 0-val jelölt példa segíti. 

(0) A tanév jól indul. →  Induljon jól a tanév! 

Az új iskolaév új kihívásokat jelent. Megváltozik a család napirendje. Adunk néhány ötletet, 

hogyan könnyíthetjük meg az átállást a gyerekek számára. 

      (11) A gyerek naponta 12 órát alszik. → …………………. a gyerek naponta 12 órát! 

A kicsiknek szükségük van az alvásra ahhoz, hogy az agyuk jól fejlődjön. A kisgyerekeknek 

napi 10-12 órát kell aludniuk. 

      (12) A gyerekkel együtt reggelizünk. →  ………………… együtt a gyerekkel! 

Jobban tanulnak az iskolában azok a gyerekek, akik egészséges reggelivel indították a napot. 

      (13) Rendszeresen családi megbeszéléseket tartunk.  →  Rendszeresen ………………. 

családi megbeszéléseket! 

A jól összeállított napirend megóvhatja a gyerekeket attól, hogy butaságokat csináljanak. 

Legyen idő a tanulásra és a játékra! 

      (14) A gondos szülő gyakran ellátogat az iskolába. → A szülő gyakran ………………     

az iskolába! 

A tanárok szeretik, ha a szülők megtárgyalják velük a problémákat, és nem csak olyankor 

jelennek meg az iskolában, ha már nagy a baj. 

     (15) A gyereknek ébresztőórát adunk.  →  ………………. a gyereknek ébresztőórát! 

Minden gyermek önbizalmát megerősíti, ha önállóságra nevelik. Legyen ő a felelős, ha el-

késik az iskolából! 

     (16) Jó, ha a szülők bevonják a gyerekeket a házimunkába, és az otthoni feladatokat 

érdekessé (17) teszik.  →  …………………… a szülők a gyerekeket a házimunkába, és 

……………….. érdekessé az otthoni feladatokat! 

Az együtt végzett munka jó alkalom a beszélgetésre. Jobban megismerhetjük egymást, együtt 

örülhetünk a finom vacsorának. 

    (18) Meghallgatjuk, mi történt az iskolában. →  ………………… mi történt az iskolában! 

A szülő szánjon rá 15-20 percet, hogy (minden gyerekével külön-külön) megbeszéljék a nap 

eseményeit! 

     (19) Jó, ha a szülő segít megszervezni a munkát.  →  A szülő …………........ megszervezni 

a munkát! 



 

írásbeli vizsga, II. összetevő 5 / 8 2011. május 2. 
1111 

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

A tévé előtt, a padlón ülve nem lehet házi feladatot írni. Tilos tanulás közben SMS-eket írni 

vagy számítógépezni. 

    (20) A család a gyereket az olvasásra, a társasjátékra neveli.  →  ............................. a család 

a gyereket az olvasásra, a társasjátékra! 

Nagyon fontos, hogy a családban sok idő legyen a közös szórakozásra, kikapcsolódásra. Ezért 

meg kell határozni, mennyi időt tölthet a gyerek a számítógép és a tévé előtt.  

 

(Oravecz Éva: Induljon jól a tanév! Nők Lapja. 2010. szeptember 15.)  

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

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

          10  

 



 

írásbeli vizsga, II. összetevő 6 / 8 2011. május 2. 
1111 

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

 

3. feladat 

Válassza ki a megfelelő kötőszavakat, és írja be a kipontozott helyekre! Egy kötőszót 

csak egyszer használhat föl! Munkáját a 0-val jelölt példa segíti. 

 

vagy, tehát, hogy, hanem, amikor, ha, és, ahol, így, ugyanis, mert 
 
Úszással az idő ellen 
 A 85 éves Novák Ilonával nem az idősek otthonában (0) vagy egy cukrászdában 

találkoztam, (21) …….. az uszodában. Az 1952-es olimpián aranyérmes 4x100 méteres váltó 

tagja hűséges az úszáshoz.  

– Megkérdezhetem, (22) …….. mi a hosszú élet titka? 

– (23) …….. tehetem, mindennap úszom. Fél éve elestem, (24) …….. eltört a kezem. 

Azért vártam a gyógyulást, (25) …….. nagyon hiányzott a víz, mi (26) …….. 

versenyzőként még nem utáltuk meg az úszást. 

–   Ki tanította meg úszni? 

–   Az édesanyám. Egy olyan családban születtem, (27) …….. mindenki sportolt. Később, 

akkor, (28) …….. gimnazista lettem, a margitszigeti uszodában felfigyelt rám Hunyadi 

István edző, (29) …….. lettem versenyző. 

–   Az edzők már akkor is szigorúak voltak? 

–   Nem, mindenki amatőr volt, (30) …….. lelkesedésből, szerelemből úsztunk. 

(Salánki Miklós: Úszással… Magyar Hírlap 2010. 05. 29. nyomán) 

 

 

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

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

          10  
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Magyar mint idegen nyelv — középszint Név:  ...........................................................  osztály:......  

 

 

 

 

 

 

 



 

írásbeli vizsga, II. összetevő 8 / 8 2011. május 2. 
1111 

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

 
 
 
 
 

  
maximális 
pontszám

elért 
pontszám 

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

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 1111 
  III. Hallott szöveg értése 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 

MAGYAR 
MINT IDEGEN NYELV 

 
KÖZÉPSZINTŰ 

ÍRÁSBELI VIZSGA 
 

2011. május 2. 8:00 
 

III. Hallott szöveg értése 
 
 

Időtartam: 30 perc 
 
 

Pótlapok száma 
Tisztázati  
Piszkozati  

 
 
 

NEMZETI ERŐFORRÁS 
MINISZTÉRIUM 

 

É
R

E
T
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S

É
G
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írásbeli vizsga, III. összetevő 2 / 8 2011. május 2. 
1111 

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

 
Fontos tudnivalók 

 
Figyeljen a következőkre! 

1. A most következő feladatok megoldásához 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. Tollal dolgozzon! 

4. 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 3 feladatot kell megoldania. 
A feladatokat a füzetben találja meg. 
Minden szöveget kétszer fog hallani. 
A feladatokon a szöveg hallgatása közben és utána is dolgozhat.  
Mindig lesz egy kis ideje arra, hogy a szöveg elhangzása előtt megismerkedjen a feladat-
tal. 
Először meghallgatja a szöveget egyszer. Utána van idő a feladat megoldására. 
Ezután elhangzik a szöveg másodszor. Ekkor ismét van idő a feladaton dolgozni. 
Mindhárom szöveget így fogja meghallgatni. 
A feladatokat zene választja el. 
A teljes feladatsor elhangzása után még marad idő az ellenőrzésre. 
30 percig dolgozhat. 
Jó munkát! 

 
 



 

írásbeli vizsga, III. összetevő 3 / 8 2011. május 2. 
1111 

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

 
1. feladat 

Hallgassa meg a szöveget! Egészítse ki a mondatokat a hiányzó információkkal! 

Munkáját a 0-val jelölt példa segíti.  

 

(0) Hazánkban falusi turizmussal hatezer-kilencszázan / 6900-an foglalkoznak. 

(1) A vendégéjszakák száma: ……………………………………………………………… 

(2) A falusi turizmus számára ez körülbelül ……………………………. forintos bevételt 

jelent. 

(3) A vendéglátáshoz egy szoba nem elég, kell még …………………………… 

………….. (Két dolgot nevezzen meg!) 

(4) Ha valaki zöldséget, gyümölcsöt termel, ………………………………. …………….. 

(5) A vendéglátók nagy része nemcsak szállást ad, hanem ………………………………. 

(6) A vendéglátáshoz ………………………….. ….. szakmai végzettség. 

(7) Ha a környéken lakó vendéglátók összefognak, ……………………………………… 

 
 
 

 

 

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

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Max. Elért 

       7  



 

írásbeli vizsga, III. összetevő 4 / 8 2011. május 2. 
1111 

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

 
2. feladat 

Egy műsorrészletet fog hallani. Döntse el, melyik állítás igaz, melyik hamis! A megoldást 

jelölje X-szel a megfelelő oszlopban! Munkáját a 0-val jelölt példa segíti.  

 
 

 Igaz Hamis 

(0) Kercaszomor közel van Magyarország déli határához. X  

(8) Józsa Fruzsina úgy él, mint a régi korok emberei.   

(9) A városban könnyű barátokat szerezni.   

(10) Fruzsina azonnal megtalálta, hol szeretne élni.   

(11) A jurtát két veszélyes kutya őrzi.   

(12) Fruzsina mindig azt csinálja, amihez kedve van.   

(13) Fruzsina vegetariánus, csak zöldségeket és gyümöl-
csöket eszik. 

  

(14) A jurtát télen nem kell fűteni, mert állandóan kering 
benne a levegő. 

  

(15) Fruzsina bízik abban, hogy másoknak is megtetszik 
majd ez az életmód. 

  

 

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

8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. Max. Elért 

        8  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

írásbeli vizsga, III. összetevő 5 / 8 2011. május 2. 
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Magyar mint idegen nyelv — középszint Név:  ...........................................................  osztály:......  

 3. feladat 
Nyolc rövid szöveget fog hallani. Írja be a táblázatba, hogy a kép hányadik szöveghez 

kapcsolódik! (Nem mindegyik szöveghez tartozik kép.) Válaszoljon röviden a képhez 

kapcsolódó kérdésre! Munkáját a 0-val jelölt példa segíti. 

 
 Az 

elhangzás 
sorrendje 

Információ 

 (0) 
 

2. 

(0) Mikor járt először magyar nő a Mount 
Everesten? 
 
2009 tavaszán 

 

(16) (17) Ki tervezte a napenergiával fűtött házat? 
 
 
………………………………………………….. 

 (18) (19) Ki volt Victor Vasarely? 
 
 
……………………………………………………. 

 

(20) (21) Hol aratott sikert ez a rajzfilm? 
 
 
…………………………………………………… 

 (22) (23) Hogyan kapcsolódik Charles Simonyi neve 
a számítógéphez? 

 
 
………………………………………………….  

 

(24) (25) Mit tegyünk a hortobágyi palacsinta 
töltelékébe? (Egy hozzávaló megnevezése) 

 
……………………………………………………. 

 



 

írásbeli vizsga, III. összetevő 6 / 8 2011. május 2. 
1111 

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

 

 

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

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

          10  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

írásbeli vizsga, III. összetevő 7 / 8 2011. május 2. 
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Magyar mint idegen nyelv — középszint Név:  ...........................................................  osztály:......  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

írásbeli vizsga, III. összetevő 8 / 8 2011. május 2. 
1111 

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

 
 
 
 
 

  
maximális 
pontszám

elért 
pontszám 

III. Hallott szöveg értése 
1. feladat 7   
2. feladat 8   
3. feladat 10   

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 1111 
  IV. Íráskészség 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 

MAGYAR 
MINT IDEGEN NYELV 

 
KÖZÉPSZINTŰ 

ÍRÁSBELI VIZSGA 
 

2011. május 2. 8:00 
 

IV. Íráskészség 
 
 

Időtartam: 60 perc 
 
 

Pótlapok száma 
Tisztázati  
Piszkozati  

 
 
 

NEMZETI ERŐFORRÁS 
MINISZTÉRIUM 
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írásbeli vizsga, IV. összetevő 2 / 8 2011. május 2. 
1111 

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

 
Fontos tudnivalók 

 
 

 
Figyeljen a következőkre! 

 

1. A szövegalkotási feladat megoldásához szótárt használhat. 

2. Olvassa el figyelmesen a feladatokat! 

3. A feladatok megoldási sorrendje Öntől függ. 

4. Tollal dolgozzon! 

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

Csak egyértelmű javítást fogadunk el. 

 



 

írásbeli vizsga, IV. összetevő 3 / 8 2011. május 2. 
1111 

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

 

1. feladat 

Az egyetemi évekre lakást keresnek a barátjával. A következő hirdetés felkelti az 

érdeklődésüket. Érdeklődjön e-mail-ben 50-80 szó terjedelemben! Kérdezze meg 

mindazt, amire még kíváncsi!  A feladat megoldásához szótárt használhat. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fogalmazásában térjen ki a következő szempontokra: 

• A lakás környezete: közlekedés, kilátás, üzletek  
• A házon belüli fekvése: emelet, lift, szomszédok 
• Felszereltsége: fűtés-hűtés, telefon 
• Fizetési feltételek: rezsi, előleg, átutalás 

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

…………………………………………………………………………………………………

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

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

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

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

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

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

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

Lakás hosszú távra kiadó! 2 szoba összkomfort, bútorozott, 
a centrumban található. 
Havi bér: 40 ezer + rezsi 
Érdeklődni lehet telefonon: (1) 222 3344 vagy e-mail-ben: 
lakas@k-otthon.hu 



 

írásbeli vizsga, IV. összetevő 4 / 8 2011. május 2. 
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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 2011. május 2. 
1111 

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

 
2. feladat 

Ebben a feladatban két téma közül választhat. Csak egyet kell kidolgoznia. A szöveg 

terjedelme 100–120 szó legyen! A feladat megoldásához szótár használható. 

 

A) Írjon levelet barátjának vagy rokonának, amelyben beszámol az érettségi utáni 
terveiről!  
 
Feltétlenül térjen ki a következőkre: 

• Milyen érettségi eredményre törekszik? 
• Munkát vállal vagy továbbtanul? 
• Milyen területen szándékozik továbbtanulni vagy dolgozni? 
• Mi motiválja a választását? 

 
vagy 
 
B)  Barátja először indul állásinterjúra. Nagyon bizonytalan, nem tudja, hogyan keltsen 
jó benyomást. Adjon neki tanácsot e-mail üzenetben! 
 
Hívja fel a figyelmét a következő tényezők fontosságára: 

• Külső megjelenés: öltözet 
• Testbeszéd: mozgás, mimika 
• Kommunikáció: tegezés vagy magázás, köszönés, a válaszadás nyelvi minősége 
• Őszinteség: szerénység és magabiztosság egyensúlya 
 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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