
Általános tudnivalók a feladatokhoz

Ez a füzet kínai nyelvi feladatokat tartalmaz. A füzetben a feladatok utasításai 
magyar nyelven szerepelnek. A feladatsor három részből áll, először a hallott 
szöveg értése, aztán az olvasott szöveg értése, végül az íráskészség feladato
kat kell megoldanod.

Az egyes részek végét Állj! tábla jelöli. Ha ilyenhez érkezel, ne lapozz tovább, 
amíg a tanár erre fel nem szólít! A korábbi részekhez ne lapozz vissza akkor 
sem, ha esetleg nem végeztél minden feladattal a megadott idő alatt!

Az I. és II. részben kétféle feladattípus szerepel. Az egyik típus rövid részfel
adatokból áll. Mindegyiknél 3 válaszlehetőség (A, B vagy C) közül kell kiválasz
tanod az egyetlen helyes megoldást.

A feladatok másik típusánál rövid szövegekhez kell szövegeket vagy képeket 
társítanod. Mindegyikhez csak egyet. A képes feladatoknál mindig van olyan 
kép, amit nem kell felhasználnod.

Figyelmesen olvasd el a feladatok utasításait! Tollal dolgozz, és ügyelj a kül
alakra! Ha a helyes válaszban nem vagy biztos, akkor az általad legjobbnak 
gondolt választ jelöld meg! Ha javítani szeretnéd a válaszodat, akkor húzd át, 
és írd mellé a jó választ!

Jó munkát kívánunk!

8. évfolyam
KÍNAI Nyelv

CÉlNyelvI MÉRÉS
2019. május 15., 8.00





匈牙利汉语水平考试

八年级

注意

考试一共分三部分：

1.	 听力（20题，约30分钟）

2.	 阅读（20题，约30分钟）

3.	 写作（20题，约30分钟）
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I. rész :: Hallott szöveg értése I. rész :: Hallott szöveg értése

I. rész 
HAllott Szöveg ÉRtÉSe

Most a hallott szöveg értése feladatok következnek. Az egyes feladatokhoz tartozó szövege
ket kétszer hallgathatod meg.

第一部分	
第1	–	5题

1. Párbeszédeket fogsz hallani. Döntsd el, hogy melyik kép tartozik a párbeszédhez! 
A helyes megoldás betűjelét írd a zárójelek közé! Csak 5 képet kell felhasználnod. 
Először a példát fogod hallani.

HG

FED

CBA
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I. rész :: Hallott szöveg értése I. rész :: Hallott szöveg értése

Példa /	例如：

男：我的小狗好像生病了，它整天都没吃东西，动作有点慢。	

女：你送它去看医生吧！

Példa (  H  ) 

1. (       )

2. (       )

3. (       )

4. (       )

5. (       )
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I. rész :: Hallott szöveg értése I. rész :: Hallott szöveg értése

第二部分	
第1–	5题

2. Rövid szövegeket fogsz hallani. A szöveg alapján döntsd el, hogy igaz-e az állítás! Ha 
igaz az állítás, akkor tegyél a zárójelbe pipát, ha hamis az állítás, akkor tegyél a záró-
jelbe X-et! Először a példát fogod hallani.

Példa /	例如:

一会儿再去吧，妈妈说只有写完作业，才能出去玩儿。	

•	两个孩子没有打算出去玩儿。	 (					)

1. •	如果上学，他早上10点左右起床。	 (					)

2. •	我比较少吃水果。	 (					)

3. •	手表不是我的。	 (					)

4. •	明天适合去公园跑步。	 (					)

5. •	坐公共汽车上班会更快。	 (					)
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I. rész :: Hallott szöveg értése I. rész :: Hallott szöveg értése

第三部分	
第1-10题

3. Párbeszédeket fogsz hallani. A párbeszéd alapján döntsd el, hogy a feltett kérdésre 
melyik a helyes válasz: A, B vagy C! A helyes válasz mellé tegyél pipát! Először a példát 
fogod hallani.

Példa /	例如：

女：你为什么这么早已经回家？	

男：不好意思了，但是今天晚上客人要来，我想准备一些吃的。	

女：我也可以去吗？	

男：那当然了！原来我也就想邀请你的。

•	 男的回家后会做什么？

A 做客	 B	邀请他的邻居吃饭	 C	做饭		

1. A 一瓶啤酒	 B 另一份饺子	 C 鸡汤

2. A 车钥匙	 B 裤子	 C 垃圾桶

3. A 因为那天是她的生日	 B 因为那天她要工作	 C 因为她生病了

4. A 文学	 B 历史	 C 数学

5. A 游泳馆	 B 饭店	 C 电影院

6. A 泡澡	 B 训练	 C 看电视

7. A 她饿	 B 她累	 C 她生病了

8. A 作文开头与结尾写得很好	 B 中间写得很好	 C 作文很无聊

9. A 下个月	 B 两个星期以后	 C 春节之后

10. A 茶	 B 葡萄汁	 C 苹果汁

Ne kezdj hozzá a következő részhez, amíg arra fel nem szólítanak!

Állj!
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II. rész :: Olvasott szöveg értése II. rész :: Olvasott szöveg értése

II. rész 
olvASott Szöveg ÉRtÉSe

第一部分	
第1-5题

1. Olvasd el a párbeszéd első felét, és keresd meg a párbeszéd folytatását! A helyes 
meg oldás betűjelét írd a zárójelek közé!

Példa /	例如:	

你怎么没看完书了？	 (		F		)

1. 我想给她送一个生日礼物，	但是我不太知道买什么好。	 (					)

2. 我刚烤完的蛋糕在哪儿了？两分钟以前还在这儿呢!	 (					)

3. 我觉得住在城市的人都很着急。	 (					)

4. 请你把后面的衬衫给我吧，我现在穿的有点脏了。	 (					)

5. 我的爱好是爬山，每周末都会去爬。这周六我打算爬华山，你有兴趣的话可以参加。	 (					)

A 这很奇怪啊！昨天刚洗好了，怎么这么快又脏了。	

B 谢谢你，但是我没时间了，下个星期有期末考试，我要好好儿准备。

C 我建议你找她的朋友问一下。

D 别担心，我已经放在客厅的桌子上。

E 那当然了，人们比较多，白天都在工作，晚上要看孩子，准备下一天了。

 事情就是太多了	，怪不得谁都很着急。

F 我昨天有点不舒服，整天都在家里休息。
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II. rész :: Olvasott szöveg értése II. rész :: Olvasott szöveg értése

第二部分	
第1-5题

2. Olvasd el a mondatokat, és döntsd el, hogy melyik szó illik az üres helyre! A helyes 
megoldás betűjelét írd a vonalra! Először olvasd el a példát!

Példa /	例如:	

她上课的	     B     一直不太好。

1. 女儿生病了，爸爸为她有一点											。

2. 											大学的报告，学生数量每一年越来越多。

3. 老师们在学校的											里举行会议。

4. 最近你们班级的汉语水平											了不少。

5. 同学们要等											，现在路上堵车，老师会迟到一点，但是很快会到了。

A 提高 B 表演 C 担心 D 一会儿 E 根据 F 花园
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II. rész :: Olvasott szöveg értése II. rész :: Olvasott szöveg értése

第三部分	
第1-10题

3. Olvasd el a szövegeket, és döntsd el, hogy melyik a helyes válasz: A, B vagy C! A helyes 
válasz mellé tegyél pipát! Először olvasd el a példát!

Példa /	例如:	

小王的姐姐这次考了三份，她爸爸非常生她的气，说她不可以参加下个月学校安排的活动。

•	小王的姐姐为什么不可以参加活动？

A 小王的考试不好	 B 他姐姐的考试不好		 C 学校的安排太晚了

1. 他刚中学毕业的时候开始学开车，现在已经开了二十多年的车。

•	他开始学开车的时候年纪多大?

A 二十多岁	 B 十八岁	 C 二十四岁

2. 现在六点三十八分，不好意思，我迟到一些了。路上有好多车，而且附近很难找

到停车站。

•	两个人本来几点打算见面？

A 六点半	 B 六点	 	 C 七点	

3. 我不喜欢茶不是因为茶很贵，而是味道会很苦。

•	说话人喜欢喝茶吗？

A 还行	 B 不太喜欢	 	 C 不喜欢

4. 我在报纸上读到匈牙利的人口每一年越来越少。

•	最近匈牙利发生什么问题？

A 年岁老大人越来越少	 B 国家的人口越来越少	 C 人口很少

5. 一岁的安娜对音乐感兴趣。她不高兴的时候，妈妈让她听音乐，过一会儿，

她就开始微笑了。

•	根据上面的一句可以说：

A 一岁的女孩都很喜欢音乐	 B 一岁的女孩经常不高兴	 C 这位妈妈的女儿喜欢音乐
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II. rész :: Olvasott szöveg értése II. rész :: Olvasott szöveg értése

6. 一天半个小时的运动对身体有好处，一个小时的话，身体会很健康。

•	根据上面的一句可以说：

A 我们身体每天需要运动	 B 我们每天必须得运动	 C 一天半个小时的运动太少

7. 很多人想学游泳，但是因为害怕下水，他们在沙滩坐着看别人游泳，不敢下去。

其实只有敢做，才能学会。

•	根据这一段话，怎样才能学会游泳呢？

A 找一个朋友教	 B 买一本书来学	 C 要敢下水

8. 我和朋友总是在上课的时候好好儿听课，但是回家后他没写作业，也没读课

文。终于我们有考试，他每次能考到无份，我最好能考到四份了。这件事儿怎么会这样呢？

•	我说这几句话的时候会感到：

A 惊讶	 B 伤心	 C 羡慕

9. 每天工作前，刘小姐都会用不同颜色的铅笔写出当天要作的事情，蓝色表示很

一般的事情，橙色的表示这件事儿非常急，很快得做完。

•	根据这段话，我们知道是：

A 刘小姐每天都很忙	 B 她工作不多	 C 刘小姐很会安排工作

10. 在匈牙利每年好多人到首都找工作，但同时不少人觉得城市的生活压力太大了，

他们会搬到首都周围的小城市。

•根据上面的一句话，我们会知道的是：

A 在首都人们越来越多	 B 在首都人们越来越少	 C 在首都人们不断的走来走去

Ne kezdj hozzá a következő részhez, amíg arra fel nem szólítanak!

Állj!
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III. rész :: Íráskészség

III. rész 
ÍRáSKÉSzSÉg

第三部分	
第1-10题

1. Alkoss mondatot a megadott szavakból! Ha két jó megoldás van, akkor csak az egyiket 
add meg! Először olvasd el a példát!

Példa /	例如:

要			九			我们			月份			学校			就			开学			的			了

我们的学校九月份就要开学了。

1. 给			时候			你			什么			礼物			去			买			弟弟

 _____________________________________________________________________

2. 我			喜欢			深			是			最			绿色					

 _____________________________________________________________________

3. 每天			我			和			图书馆			朋友			学习			在			

 _____________________________________________________________________

4. 没			后天			去			时间			我姐姐			有			东西			买

 _____________________________________________________________________

5. 爷爷			是			这			件			我			不			的			衣服			是			呢

 _____________________________________________________________________

6. 时间			多长			学习			英语			了			你

 _____________________________________________________________________

7.  你们			吗			匈牙利			了解			文化			的

 _____________________________________________________________________
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III. rész :: Íráskészség

8. 老师			是			班			的			谁			汉语			你们

 _____________________________________________________________________

9.  了			头发				我爸爸			白			40岁			但是			虽然			已经			全部			了

 _____________________________________________________________________

10.  星期			差不多			35			下			个			度			听说

 _____________________________________________________________________
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III. rész :: Íráskészség

第二部分	
第1-10题

2. Olvasd el a mondatot, és írd be a hiányzó szót vagy írásjegyet az üres helyre! Először 
olvasd el a példát!

Példa /	例如：

他们正在踢									足球									(zúqiú)，大概一个小时之后回来。

1. 他早上7点一																						(kè) 吃早饭。

2. 我家																						(yígòng) 有5口人。

3. 一般匈牙利的冬天																							(bǐjiào)	冷，冬天是我最不喜欢的季节。

4. 我不																						(zài)	家。

5. 																							(Qǐngwèn)，大学的图书馆怎么走?

6. 古巴																							(méi)	有冬天。

7. 教室																							(li)	有三十五个学生和一个老师。

8. 十八点我去吃																							(wǎncān)。

9. 你的卧室里																							(yǒu)	什么。

10. 我朋友太喜欢听																							(yīnyuè)。
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Értékelés

Maximális 
pontszám

Elért 
pontszám

I. Hallott szöveg értése

1. feladat 5

2. feladat 5

3. feladat 10

Összesen 20

II. Olvasott szöveg értése

1. feladat 5

2. feladat 5

3. feladat 10

Összesen 20

III. Íráskészség

1. feladat 10

2. feladat 10

Összesen 20

I., II. és III. rész összesen 60


