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Magyar nyelvi ismeretek mérése 2020/21. tanév végén
I. RÉSZ – OLVASOTT SZÖVEG ÉRTÉSE
PARTEA I – ÎNȚELEGEREA TEXTULUI CITIT
A.
HU: Olvasd el a szöveget és döntsd el, hogy melyik képről szól! A helyes megoldást jelöld egy X-el a
kép sarkában! Először figyeld meg a példát! Csak egy helyes megoldás van! 6 perc áll rendelkezésedre.
RO: Citiți textul și selectați imaginea la care face referire acesta! Marcați cu un X soluția corectă. Uitațivă mai întâi la exemplu! Există o singură soluție corectă la fiecare exercițiu! Aveți la dispoziție 6 minute.
Példa/Exemplu: Egy tanár matematikát tanít a lánynak.

1.

Két lány és egy fiú.

2.

Ez az asszony negyvenegy esztendős, ma van a születésnapja.

3.

Egy anya és kislánya a vasútállomáson várják a vonat érkezését.

4.

Egyszer egy ember faluról beköltözött egy nagy városba. Egész életében sportolt és így nevelte a
gyerekeit is. A városban is folytatta kedvenc tevékenységét, minden reggel elment futni. Nagyon
zavarta, hogy új lakhelyén sok az eldobált szemét, ezért szaladás közben mindig összegyűjtötte
egy zacskóba. A képek bejárták a világot és ma már negyven országban művelik ezt az új
„sportot”.

5.

Édesapám mesélte, hogy amikor Franciaországban dolgozott, meglepődött azon, hogy milyen
sokan sportolnak. A főnöke lovagolni és biciklizni szokott minden második délután, a főnök
felesége pedig a barátnőivel együtt kosárlabdázott hétfőn, szerdán és pénteken. De akkor
lepődött meg legjobban, amikor embereket látott a tengerben úszni kora tavasszal a jéghideg
vízben. A helyiek elmondták neki, hogy mindig sokan gyűlnek össze a város központjában
úszódresszben, majd rohannak a tenger felé és megmártóznak a jéghideg vízben. A következő
esztendőben ő is kipróbálta, akkor készült ez a kép.

I. RÉSZ – OLVASOTT SZÖVEG ÉRTÉSE
PARTEA I – ÎNȚELEGEREA TEXTULUI CITIT

B
HU: Olvasd el a szöveget és a képen szereplő emberek nevét írd be a megfelelő helyre!
Először figyeld meg a példát! 10 perc áll rendelkezésedre
RO: Citiți textul și scrieți numele persoanelor pe spațiile indicate de linii. Urmăriți
exemplul! Aveți la dispoziție 10 minute.

Példa/Exemplu: Karina ül egy széken. Születésnapja van, ajándékot kapott.
1.

András az asztal alatt játszik.

2.

Karina meghívta az osztálytársait és barátait is. Jánoska is eljött, segít feldíszíteni

az udvart. Jánoskának fehér pólója és kék nadrágja van.

3.

-Gyertek, köszöntsük Karinát! – szólította Demeter a többieket. A tortán már

meg is gyújtotta a gyertyákat és énekelni kezdett.

4.

Karina és az öccse, András, szerencsés gyerekek. Nagyon megértő szüleik

vannak, most is sokat készültek, hogy jól sikerüljön Karina szülinapi bulija. Az
édesanyja tanítónő. Az édesapja a város egyik legjobb szakácsa, egy szállodában
dolgozik. Most sajtos, salátás, paradicsomos, sonkás emeletes szendvicseket készített a
gyerekeknek. Karina édesanyját Máriának hívják, édesapját pedig Péternek.

5.

Karina legjobb barátnője a nővérével, Júliával és az unokatestvérükkel,

Sándorral érkezett. Júlia remekül tud fára mászni, mindig ő szokta a lámpásokat
felakasztani a magas helyekre. Sándor aggódva nézte, nehogy leessen a létráról. Júlia
kedvenc színe a sárga, a húgáé a rózsaszín. Nekik hatalmas gyümölcsösük van, most is
hoztak magukkal frissen szedett almát. Karina mindig csodálta legjobb barátnőjének,
Évának a gyönyörű, majdnem derékig érő haját, az egyetlen volt a baráti körből, akinek
be lehetett fonni a haját.

Karina

II. RÉSZ – HALLOTT SZÖVEG ÉRTÉSE
PARTEA II – ÎNȚELEGEREA TEXTULUI ASCULTAT
A
HU: Hallgasd meg a felvételeket és a megfelelő szöveg számát írd be a neki megfelelő képen található
négyzetbe! A hangfelvétel egy példával kezdődik (azt P betűvel jelöltük a képen). Csak 5 képet kell
felhasználnod, illetve van egy példa (P), két képen üresen kell hagynod a szám részére fenntartott
mezőt.
RO: Ascultați textele înregistrate și introduceți numărul textului audiat în pătrățelul corespunzător,
aflat pe imagine. Înregistrarea vocală începe cu un exemplu (imaginea marcată cu P). Veți folosiți doar
5 imagini plus exemplul (P), două pătrățele rămân necompletate.

B

HU: Rövid beszélgetéseket fogsz hallani. Döntsd el, hol folyik a beszélgetés! A helyes
megoldást jelöld egy X-el a megfelelő négyzetben! A hangfelvétel egy példával kezdődik.
Először olvasd el figyelmesen a megoldási lehetőségeket, fél percetek van erre!
Mindig várd meg a hangfelvétel végét, ne siesd el az X beírását!
RO: Veți auzi conversații scurte. Decideți locul desfășurării conversației. Marcați soluția
corectă cu X în caseta corespunzătoare. Înregistrarea vocală începe cu un exemplu. Citiți întâi
soluțiile cu atenție, aveți la dispoziție 30 de secunde!
Înainte de a marca cu X varianta corectă, așteaptați sfârșitul textului înregistrat.
Példa/Exemplu:
A konyhában
Az osztályteremben
Az erdőben

1.
A hálószobában
A vonaton

4.

A mezőn

Az asztalon
A kapuban

2.

A templomban

Egy ruhásszekrény előtt
A kamrában

5.

Egy játszótéren

Egy tóparton
Egy halpiacon

3.
A nappaliban
Egy gyalogátjárón
A padláson

Egy bákói édességboltban

III. RÉSZ – ÍRÁS

PARTEA III – SCRIS

HU: Mit látsz a képen? Írj szabadon egy legalább 40/80 (II-IV. osztály min. 40 szó, V-VIII osztály min. 80
szó) szóból álló szöveget/történetet, bármit leírhatsz, ami eszedbe jut erről a képről (lehet leírás, egy
történet, egy emlék, egy mese stb.).
RO: Ce vezi în imagine? Scrie un text în limba maghiară de cel puțin 40/80 de cuvinte (clasele II-IV min. 40
cuvinte, clasele V-VIII min. 80 de cuvinte). Poți nota aici orice îți vine în minte despre această imagine
(descriere, o întâmplare, o amintire etc.).

IV. RÉSZ – BESZÉD
PARTEA IV – VORBIT
HU: Válaszd ki a négy kép közül a kedvencedet, arról mesélj, mit látsz rajta! (tanári segítséggel, segítő kérdésekkel minden diák 5 percet beszél a kép alapján)
RO: Alege-ți preferatul dintre cele patru imagini, spune-ne ce vezi pe el! (profesorul ajută cu întrebări, fiecare elev vorbește 5 minute pe baza imaginii)
1.
2.

3.

4.

