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八年级测试试卷答案 
Amennyiben a tanuló az adott feladatnál több választ jelölt meg/írt le, a megoldás akkor sem 
elfogadható, ha tartalmazza a helyes választ. 

 

一、听 力  

第一部分  

Minden helyes válasz 1 pontot ér. (Max. 10 pont) 

1．F 2．E 3．A 4．C 5．B 

 

6．D 7．E 8．B 9．C 10．A 

 

第二部分  

Minden helyes válasz 1 pontot ér. (Max. 10 pont) 

11．√ 12．√ 13．√ 14．√ 15．× 16．× 17．√ 18．× 19．√ 20．× 

Az eredményrögzítő programban √ helyett I betű, × helyett H betű szerepel. 
 

第三部分  

Minden helyes válasz 2 pontot ér. (Max. 20 pont) 

21．C 22．A 23．C 24．C 25．B 26．A 27．B 28．B 29．C 30．B 

 

第四部分  

Minden helyes válasz 3 pontot ér. (Max. 30 pont) 

31．B 32．B 33．A 34．C 35．B 36．A 37．B 38．B 39．A 40．A 
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二、阅 读  

第一部分  

Minden helyes válasz 1 pontot ér. (Max. 10 pont) 

41．F 42．C 43．A 44．B 45．D 

 

46．C 47．B 48．D 49．A 50．E 

 

第二部分  

Minden helyes válasz 1 pontot ér. (Max. 10 pont) 

51．F 52．B 53．D 54．A 55．C 

 

56．B 57．E 58．C 59．A 60．D 

 

第三部分  

Minden helyes válasz 3 pontot ér. (Max. 30 pont) 

61．A 62．C 63．C 64．B 65．C 66．B 67．B 68．B 69．B 70．B 
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三、书 写  

第一部分  

Minden helyes válasz 4 pontot ér. (Max. 20 pont) 

71．我们坐电梯上去吧。 

72．你想吃哪种面包？                     

73．我很害怕唱歌。                              

74．他的成绩一直是我们班最好的。                                    

75．那位老人已经 107 岁了。 

 

Értékelési útmutató Assessment 
4 pont 
• A mondat az összes szót tartalmazza a 

megfelelő sorrendben, és minden kínai 
karakter helyes. 

4 marks 
• The sentence contains all the words in 

correct order and all the Chinese characters 
are correct. 

3 pont 
• A szavak sorrendje helyes, de szerepelnek 

más szavak is vagy 1-2 kínai karakter hibás. 

3 marks 
• The word order is basically correct, but some 

extra words are included or there are 1-2 
incorrect Chinese characters. 

2 pont 
• A szavak sorrendje helyes, de szerepelnek 

más szavak is és 1-2 kínai karakter hibás. 

2 marks 
• The word order is basically correct, but some 

extra words are included and there are 1-2 
incorrect Chinese characters.  

1 pont 
• Nem szerepel az összes megadott szó. 

VAGY 
• A szórend hibás. 

VAGY 
• 3 vagy több kínai karakter hibás. 

1 mark 
• The sentence does not include all the words. 

OR  
• The word order is not correct. 

OR 
• There are 3 or over 3 incorrect Chinese 

characters. 
0 pont 
• Nincs megoldás. 

0 mark 
• Empty 
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第二部分  

Minden helyes válasz 2 pontot ér. (Max. 10 pont) 

              dēng  

76. 房间里的（  灯   ）怎么还开着呢？  
 

                             yuè 
 

77. 奶奶，是不是太阳下山了，（ 月 ）亮就出来了？  
 

         zhǎo 
 

78. 这是（ 找 ）您的 6 角 5 分钱，欢迎下次再来！ 
 

              zhī 
 

79. 快看，那（ 只  ）大熊猫爬到树上去了。 
 

                              zì 
 80. 做选择时，最重要的是知道（  自 ）己想要什么。 


