
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!

6. évfolyam
KÍNAI Nyelv

CÉlNyelvI MÉRÉS
2021. május 12., 8.00





匈牙利汉语水平考试

六年级

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

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

Először nézd meg a képeket! Erre fél perced van.

HG

FED

CBA
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Példa /	例如:

Wǒ de bàba shì zhègè yīyuàn de yīshēng. 

我的爸爸是这个医院的医生。

Példa (  A  ) 

1. (       )

2. (       )

3. (       )

4. (       )

5. (       )
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第二部分	
第1–5题

2. 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.

Először nézd meg a képeket! Erre fél perced van.

HG

FED

CBA
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Példa /	例如：

nán: Nǐ néng bu néng bǎ chuānghù dǎkāi yíxià? Gōnggòngqìchē shàng rén tài duō le, zhèr de 

kōngqì bútài hǎo. 

男：你能不能把窗户打开一下？公共汽车上人太多了，这儿的空气不太好。

nǚ: Hǎode, kěyǐ. 

女：好的，可以。

Példa (   A   )

1. (         )

2. (         )

3. (         )

4. (         )

5. (         )
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第三部分	
第1–5题

3. Párbeszédeket fogsz hallani. Döntsd el, hogy melyik helyszínen zajlik a párbeszéd! 
A helyes megoldás betűjelét írd a zárójelek közé! Először a példát fogod hallani.

Először olvasd el a helyszínek listáját! Erre fél perced van.

Példa /	例如：

nán: Qù Běijīng de fēijī yǐjīng kěyǐ dēngjī ma? Wǒ kàn bù qīngchǔ. 

男：去北京的飞机已经可以登机吗？我看不清楚。

nǚ: Wǒ kàn ...yǐjīng kěyǐ dēngjī le. 

女：我看。。。	已经可以登机了。

nán: Fēijī huì wǎndiǎn ne? 

男：飞机会晚点呢？

nǚ: Búhuì, tā běnlái de bā diǎn sìshíwǔ fēn jiù yào chūfā le. 

女：不会，它本来的八点四十五分就要出发了。

Példa (   A   )

1. (        )

2. (        )

3. (        )

4. (        )

5. (        )

 jīchǎng  
A 机场

 yīyuàn 
B 医院

 shāngdiàn  
C 商店

 jiàoshì 
D 教室

 chūzūchē  
E 出租车

 huǒchēzhàn 
F 火车站
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第四部分	
第1–5题

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

Először olvasd el a válaszlehetőségeket! Erre egy perced van.

Példa /	例如：

nǚ: Xiǎo Zhāng, zhèli yǒu jǐ běn shū, nǎ běn shì nǐ de ne? 

女：小张，这里有几本书，哪本是你的？

nán: Yòubiān nà běn hēisè de shì wǒ de. 

男：右边那本黑色的是我的。

wèn: Xiǎo Zhāng de shū shì shénme yánsè de? 

问：小张的书是什么颜色的？

 báisè de 
A 白色的

 hēisè de 
B 黑色的

 lánsè de 
C 蓝色的

1.
 qiānbǐ 
A 铅笔

 shūbāo 
B 书包

 gāngbǐ  
C 钢笔

2.
 xǐhuan zuò duō zhǒng yùndòng 
A 喜欢做多种运动

 bù xǐhuan yùndòng 
B 不喜欢运动

 zhǐ xǐhuan yóuyǒng 
C 只喜欢游泳

3.
 miànbāo 
A 面包

 miàntiáo 
B 面条

 lāmiàn 
C 拉面

4.
 zài jiāli 
A 在家里

 zài fàndiàn 
B 在饭店

 zài túshūguǎn 
C 在图书馆

5.
 qù diànyǐngyuàn 
A 去电影院

 tā yí gè rén zài jiāli 
B 她一个人在家里

 kàn diànshì 
C 看电视

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

Állj!
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II. rész 
olvASott Szöveg ÉRtÉSe

第一部分	
第1–5题

1. Olvasd el a mondatokat, és döntsd el, hogy melyik mondathoz melyik kép tartozik! 
A helyes megoldás betűjelét írd a zárójelek közé! Csak 5 képet kell felhasználnod. 
Először olvasd el a példát!

HG

FED

CBA
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Példa /	例如:

Nà jǐ běn shū dōu shì wǒ mèimei de. 

那几本书都是我妹妹的。	 (  A  )

 Wǒ gēge zhēn ài shuìjiào, tā jīntiān 10 diǎn duō cái qǐchuáng. 
1. 我哥哥真爱睡觉，他今天10点多才起床。	 (     )

 Yì jīn xiāngjiāo hé yì jīn chéngzi yígòng 600 kuài qián. 
2. 一斤香蕉和一斤橙子一共600块钱。	 (     )

 Wǒ māma měitiān zǎoshang zài jiāli gěi wǒmen zuò zǎofàn. 
3. 我妈妈每天早上在家里给我们做早饭。	 (     )

 Zài Xiōngyálì hěn duō rén zǎochén qǐchuáng yǐhòu jiù qù pǎobù. 
4. 在匈牙利很多人早晨起床以后就去跑步。	 (     )

 Wǒ jiārén dōu hěn xǐhuan huàhuàr. 
5. 我家人都很喜欢画画儿。	 (     )
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第二部分	
第1–5题

2. Olvasd el a mondatokat, és döntsd el, hogy a mondat alapján igaz-e az állítás! Ha igaz az 
állítás, akkor tegyél a zárójelbe pipát ( ), ha hamis az állítás, akkor tegyél a zárójelbe 
X-et! Először olvasd el a példát!

Példa /	例如:

Xiǎo Wáng huì tiàowǔ, dànshì tiào de bù zěnmeyàng. 

小王会跳舞，但是跳得不怎么样。
      Xiǎo Wáng tiàowǔ tiào de fēicháng hǎo. 

•	小王跳舞跳得非常好。	 (     )

 Wǒ tóngxué bù dōu shì Rìběn rén, yǒuxiē shì Zhōngguó rén. 
1. 我同学不都是日本人，有些是中国人。
      Wǒ tóngxué dōu shì Rìběn rén. 

	 •	我同学都是日本人。	 (     )

 Zhè jǐ tiān tiānqì hěn hǎo, wǒmen měitiān dōu chūqù tī zúqiú. 
2. 这几天天气很好，我们每天都出去踢足球。
      Zuìjìn tiānqì hěn búcuò. 

	 •	最近天气很不错。	 (     )

 Tā bàba zài guòqù de 30 nián lǐ dōu zài zhè jiā yīyuàn dāng yīshēng. 
3. 他爸爸在过去的30年里都在这家医院当医生。
      Tā bàba shì xuéxiào de yīshēng. 

	 •	他爸爸是学校的医生。	 (     )

 Wǒ dìdi jīngcháng yìbiān xiě zuòyè, yìbiān kàn diànshì. 
4. 我弟弟经常一边写作业，一边看电视。
      Wǒ dìdi jīngcháng xiěwán zuòyè yǐhòu kàn diànshì. 

	 •	我弟弟经常写完作业以后看电视。	 (     )

 Tā xiǎng gēn péngyou yìqǐ dǎ lánqiú, kěshì gǎnmào le, tā déi zài jiāli xiūxi. 
5. 她想跟朋友一起打篮球，可是感冒了，她得在家里休息。
      Tā bù néng hé péngyou yìqǐ dǎ lánqiú. 

	 •	她不能和朋友一起打篮球。	 (     )
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第三部分	
第1–5题

3. Olvasd el a párbeszéd első felét (1-5), és keresd meg a párbeszéd folytatását (A-F)! 
A helyes megoldás betűjelét írd a zárójelek közé! Először olvasd el a példát!

Példa /	例如:

Lǎoshī zài nǎr? Nǐ yǒu méi yǒu kàndào tā? 

老师在哪儿？你有没有看到她？	 (  E  )

 Nǐ wèishénme xué Hànyǔ? 
1. 你为什么学汉语？	 (     )

 Túshūguǎn qiánmiàn de nàgè nánhái shì nǐmen de tóngxué ma? 
2. 图书馆前面的那个男孩是你们的同学吗？			 (     )

 Lǎoshī, wǒ bú tài míngbai zhèli yào xiě shénme. 
3. 老师，我不太明白这里要写什么。	 (     )

 Wèi, nǐ hǎo, wǒ shì Běijīng Dàxué Zhōngwénxì de xuésheng, wǒ zhǎo Chén lǎoshī. 
4. 喂，你好，我是北京大学中文系的学生，我找陈老师。	 (     )

 Jīntiān nǐ zěnme méi qù shàng shùxué kè ne? 
5. 今天你怎么没去上数学课呢？	 (     )

 Nǐ hǎo! Wǒ jiù shì. Yǒu shénme shìqing? Qǐng shuō. 
A 你好！我就是。有什么事情？请说！
 Yīnwèi wǒ zǎoshang bù shūfu le, suǒyǐ qù kàn yīshēng. 
B 因为我早上不舒服了，所以去看医生。
 Yīnwèi Hànzì hěn yǒu yìsi, wǒ zhēn xǐhuan xué Hànzì. 
C 因为汉字很有意思，我真喜欢学汉字。
 Zhèli nǐ yào xiě nǐ de míngzi, rúguǒ nǐ bù xiě míngzi, wǒ bù zhīdào zhègè kǎoshì juàn shì nǐ de. 
D 这里你要写你的名字，如果你不写名字，我不知道这个考试卷是你的。
 Lǎoshī hái zài jiàoshì li shàng Déyǔ kè. Nǐ wéishénme zhǎo tā? 
E 老师还在教室里上德语课。你为什么找她？
 Bú shì, tā shì Xiǎo Wáng de gēge. 
F 不是，他是小王的哥哥。
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第四部分	
第1–5题	

4. Olvasd el a párbeszédek első felét (1-5), és keresd meg a párbeszédek folytatását (A-E)! 
A helyes megoldás betűjelét írd a zárójelek közé! 

 Nǐ juéde zhè jiàn yīfu zěnmeyàng? 
1. 你觉得这件衣服怎么样？	 (     )

 Qǐngwèn, huǒchēzhàn zài nǎli? 
2. 请问，火车站在哪里？	 (     )

 Huānyíng nǐmen, huānyíng! Qǐngjìn, qǐngjìn! 
3. 欢迎你们，欢迎！请进，请进！		 (     )

 Bùhǎoyìsi, zhè shì nǐ de shūbāo ma? 
4. 不好意思，这是你的书包吗？	 (     )

 Nǐ hǎo, lái yí fèn sānmíngzhì hé yì bēi kělè. 
5. 你好，来一份三明治和一杯可乐。	 (     )

 Xièxie nǐ! Ā, nǐ de fángzi zhème piàoliang a! 
A 谢谢你！啊，你的房子这么漂亮啊！

 Bú shì wǒ de, wǒ juéde yīnggāi shì lǎoshī de ba! 
B 不是我的，我觉得应该是老师的吧！

 Hǎo de, hái yào biéde ma? 
C 好的，还要别的吗？

 Zhè jiàn yīfu búcuò, dànshì yǒudiǎn guì, bù zhīdào yào bu yào mǎi. 
D 这件衣服不错，但是有点贵，不知道要不要买。

 Zài zhè jiā shāngdiàn de hòumiàn. 
E 在这家商店的后面。



14 6. évfolyam :: KÍNAI nyelv 6. évfolyam :: KÍNAI nyelv 15

II. rész :: Olvasott szöveg értése II. rész :: Olvasott szöveg értése

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

Állj!
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III. rész 
ÍRáSKÉSzSÉg

第一部分	
第1–10题

1. Olvasd el a mondatokat, és döntsd el, hogy melyik karakter illik az üres helyre! A helyes 
megoldás betűjelét (A, B vagy C) írd a vonalra! Először olvasd el a példát! 

Példa /	例如:

Tā shì bu shì gěi nǐ mǎi le yí ( ) dàngāo? 

他是不是给你买了一					B					蛋糕？
 zhāng 
A 张

 kuài 
B 块

 tiáo 
C 条

 Míngtiān wǎnshang wǒmen ( ) yǒu yǔfǎ kè.  
1. 明天晚上我们											有语法课。

 bù 
A 不

 méi 
B 没

 shì 
C 是

 Tā de Yīngyǔ kèběn ( ) zìjǐ de shūbāo li. 
2. 她的英语课本											自己的书包里。

 shì 
A 是

 yǒu 
B 有

 zài 
C 在

 Nǐmen wèishénme hái méi bǎ zuòyè ( ) gěi lǎoshī? Hái méi zuòwán ma? 
3. 你们为什么还没把作业											给老师？还没做完吗？

 jiào 
A 教

 jiāo 
B 交

 jiào 
C 叫

 Xiǎo Yún hěn xiǎng tā de māma, suǒyǐ gěi tā dǎ le gè diàn ( ). 
4. 小云很想她的妈妈，所以给她打了个电										。

 shì 
A 视

 nǎo 
B 脑

 huà 
C 话
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  Nǐ zài ( ) gè xuéxiào xué Déyǔ? 
5. 你在											个学校学德语？

 nǎ 
A 哪

 nà 
B 那

 dàxué 
C 大学

 Chāoshì ( ) wǒmen dàxué bù yuǎn, zǒu jǐ fēnzhōng jiù dào le. 
6. 超市											我们大学不远，走几分钟就到了。

 dào 
A 到

 lí 
B 离

 qù 
C 去

 Wǒ péngyou hái méi qù ( ) Zhōngguó. 
7. 我朋友还没去											中国。

 guo  
A 过

 lái 
B 来

 zài 
C 在

 Bàba yìbān wǎnshang shí ( ) bàn qù shuìjiào. 
8. 爸爸一般晚上十											半去睡觉。

 diǎn  
A 点

 fēn 
B 分

 xiǎoshí 
C 小时

 Wǒmen yǐjīng kāi ( ) shàngkè le! 
9. 我们已经开											上课了!

 mén 
A 门

 shǐ 
B 始

 dēng 
C 灯

 Nǐ xǐhuan zhè ( ) kùzi ma? Wǒ juéde yánsè tǐng búcuò de. 
10. 你喜欢这											裤子吗？我觉得颜色挺不错的。	

 zhāng 
A 张

 zhī 
B 只

 tiáo 
C 条
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第二部分	
第1–10题

2. Olvasd el a mondatot, és írd a vonalra a hiányzó karaktert! Először olvasd el a példát!

Példa /	例如:	

Tā péngyou yǒu liǎng tào fángzi, dànshì tā zhǐ yǒu yí tào. 

他朋友有两套房子，但是他								只							有一套。

 Lǎoshī, zhègè dāncí zěnme dú? 
1. 老										，这个单词怎么读？

 Nǐmen wǎnshang jǐ diǎn shàngkè? 
2. 你们晚上几点上										？

 Zhè jiàn yīfu duōme piàoliang! 
3. 这件衣服多么											亮！

 Yīnwèi zǎoshang hē le yī bēi kāfēi, suǒyǐ jīntiān shàngkè dōu bú kùn. 
4.	 因为早上喝了一杯咖啡，所以今天上课都不										。

 Wǒ xiǎng gàosù tā zhè jiàn shìqing. 
5. 我想											诉他这件事情。

 Suīrán Xiōngyálì bǐjiào xiǎo, dànshì hěn měi. 
6. 虽											匈牙利比较小，但是很美。	

 Tā qīzi yǐjīng qù shàngbān le. 
7. 他											子已经去上班了。	
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III. rész :: Íráskészség

 Gēge gěi jiějie dǎ le diànhuà, yīnwèi tā bànyè hái méi huíjiā. 
8. 哥哥给											打了电话，因为她半夜还没回家。

 Zhè bēi guǒzhī zhēn hǎohē, nǐ zài nǎli mǎi de? 
9. 这杯果汁											好喝，你在哪里买的？

 Lǎo Wáng jīnnián 82 suì, dànshì měitiān wǎnshang chūqù yùndòng. 
10. 老王今年82岁，但是每天晚上都出去											动。



Értékelés

Maximális 
pontszám

Elért 
pontszám

I. Hallott szöveg értése

1. feladat 5

2. feladat 5

3. feladat 5

4. feladat 5

Összesen 20

II. Olvasott szöveg értése

1. feladat 5

2. feladat 5

3. feladat 5

4. feladat 5

Összesen 20

III. Íráskészség

1. feladat 10

2. feladat 10

Összesen 20

I., II. és III. rész összesen 60


