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Magyar nyelvi ismeretek mérése a 2021/22. 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 a 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.  

a b 

  

c d 
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1. Egy kutya és egy macska. 
 

a b 

  

c d 
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2. A kislány az apja ölében ül, együtt játszanak az asztalnál. 
 

a b 

  

c d 
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3. A gyerekek délután már a játékaik nélkül érkeztek a homokozóba. 
 

a b 

  

c d 
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4. Egy férfi nagyon szeretett kirándulni. Amikor még kicsi volt, a szüleivel 

és a testvérével járt túrázni. Sok helyre elmentek, magas hegyeket 

másztak meg. Felnőtt korában befogadott egy kutyát a városi menhelyről, 

akivel igazi barátok lettek. Szépen gondoskodott róla, rendszeresen elvitte 

az állatorvoshoz is. A legfinomabb és legdrágább tápokat vásárolta a 

jószágnak. Még egy kutya szépségversenyre is benevezte, ahol elsők 

lettek. Mindenhová magával vitte a kedvencét. A kirándulásaira is együtt 

mentek, ilyenkor a hátizsákjába ültette. Igazi híresség vált belőlük, az 

internetezők kedvencévé vált a páros.   

 

a b 

  

c d 
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5. Tegnap az iskolában a világháló biztonságos használatáról beszélgettünk. 
A tanárnő elmondta, hogy legyünk óvatosak, amikor különböző 
alkalmazásokat próbálunk ki. Vigyázzunk arra, hogy kivel vesszük fel a 
kapcsolatot. Idegeneknek ne mondjunk el magunkról személyes 
információkat, ne válaszoljunk a kérdéseikre. Biztonságos jelszavakat 
használjunk, és ezeket ne osszuk meg másokkal. Fontos, hogy kétszer is 
meggondoljuk, milyen fotót teszünk ki a netre. Amit egyszer feltöltöttünk 
oda, az már ott is marad. A szüleimnek is elmondtam ezeket, nagyon 
örültek, hogy ilyen témákkal is foglalkozunk az iskolában. Elhatároztam, 
hogy én nagyon körültekintően fogom használni az okostelefonomat, 
betartom azokat a szabályokat, amiket tanultam erről. Sajnos sok 
osztálytársam nem foglalkozik ezzel, egész nap képeket és videókat 
osztanak meg magukról. Erről persze a szüleik semmit sem tudnak.  

a b 

  

c d 
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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: Irina az asztalnál két barátjával játszik. 
 
1. Anna egy padon ül. Sárga a nadrágja. 

 
2. Irina osztálytársa, András egy izgalmas társasjátékot hozott a parkba, hogy közösen 

játszanak az asztalnál. Andrásnak piros pólója van. 
 
3. Egy, kettő, három, négy, öt, hat, megyek! – kiáltotta Gábor a többieknek egy fának 

támaszkodva.  
 

4. Anna az unokatestvérével érkezett a parkba, aki most náluk nyaral. Dániel hobbija 
az olvasás, a fantasztikus könyvek a kedvencei. Akár egész nap képes olvasni, 
annyira elmerül a történetekben. Az iskolában mindig elmeséli az osztálytársainak, 
hogy mit olvasott legutóbb. A kedvencei a tűzokádó sárkányokról szóló írások. Azt 
szereti bennük, hogy repülni is tudnak. Anna nem szeret olvasni, inkább egész nap 
a telefonját nyomkodná. Dániel tegnap az apukájától kapott egy papírsárkányt, amit 
ma ki akart próbálni. Nagyon boldog, mert sikerült magasra röptetnie.   

 
5. Gábor a kistestvérével, Balázzsal és a szomszéd kislánnyal, Alinával érkezett a 

parkba. A testvérpár anyukája hozta ide őket, az egész csapatot beültette az autóba, 
és már indultak is játszani. Balázs harmadik osztályba jár, és nagyon jó tanuló. A 
kedvenc tantárgyra a matematika. Otthon is szokott gyakorolni. Az apukája mindig 
elcsodálkozik ezen, ő sosem kedvelte a számokat. Gábor is olyan, mint az édesapja, 
utálja a matekot. Persze a parkba is szívesen jár Balázs, mert ott a többiekkel együtt 
játszhat. Türelmes, mindig megvárja, hogy lecsússzanak előtte. Gábor egyszer 
nagyon sietett, és eltörte a karját. Még a mentőt is kihívták. Balázs, azóta még 
óvatosabb. Most is megvárja, hogy a szőke hajú kislány leérkezzen a földre.  
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 Irina 
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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. 
 

   

 
   

 

 
 
 
 
 
 
 

P 
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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! 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! Înainte de a marca cu X varianta corectă, 
așteaptați sfârșitul textului înregistrat. 

 
 

Példa 
X A konyhában 
 Az osztályteremben  
 Az erdőben 

 

1. 2. 
 A vonaton  A mezőn 
 A templomban  A tévészobában 
 A boltban  Az óvodában 

 
 

3. 4. 
 A hálószobában  A buszon 
 Az osztályteremben  A buszállomáson 
 A konyhában  Informatika órán 

 

5. 
 Egy táncórán 
 Egy lakodalomban 
 Egy bákói ruhaboltban 
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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 egy 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.). 

 

Folytasd a hátoldalon! / Continuă pe verso! 
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