Center for Academic Writing
Hungarian Placement Test

Level 3

Név: _______________________
Email: ______________________

1. Mi hiányzik?
Laci és Kati nyolc éve házasok, és két gyerekük van. A lány….. Zsuzsika hét éves, és
iskolába jár. A fiú…., Peti még csak három éves lesz, de már óvodás, és sok barát….. van.
Nagy családi ház….. és kert….. van Szentendrén. A gyerekek szoba….. az első emeleten van,
és elég rendetlen. Sok könyv….. és játék….. van, ami mindig szanaszét hever a szoba
padló…..n. Az ablak…..ból a Dunára lehet látni. Kati nővére…… is van két gyerek……, két
kisfiú, Laci húga…… pedig három lány….. van. Ünnepeken, ha összejön a család, elég
hangos a ház, de a szomszéd….. nem panaszkodnak a zaj miatt. A családnak van két nagy
kutya….. és három macska…… is. Laci és Kati sokszor mennek el szórakozni a barát…...kal,
de őket is meglátogatja sok kollega….. és barát…..
20 pont
2. Fejezd be a mondatokat!
Ha holnap szép idő lesz, …………………………………. …………….
kirándulni/megy(mi)
Ha holnap szép idő lesz, kirándulni megyünk.
Fontos, hogy a kollégák…………………………………………………………….
jól/megismer/egymás
Ha több pénzünk lenne, ………………………………….. ……………..
most/elutazik(mi)
Felálltak és elmentek anélkül, hogy ………………………………………
elköszön(ők)
Az emberek arra várnak, hogy …………………………………………….
megérkezik/a vonat
Olyan jól játszott, mintha ………………………………………………….
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színész/van(ő)
A szülők azt mondták a gyerekeknek, hogy ………………………………..
elpakol/a játékok
A kislánynak megengedték, hogy ………………………………………………
mozi/megy
15 pont
3. Potyautas a repülőgépen
A kairói repülőtéren történt az eset. Az egyik utas a felszállás előtt észrevette, hogy a gépen
egy ijedt kisegér szaladgál a széksorok között. Nemcsak az egér ijedt meg, hanem az utasok
között is kitört a pánik. Először csak a gép személyzete, később a repülőtér dolgozói is a kis
potyautast keresték. Mivel az egeret nem sikerült elcsípni, az utasokat szállították át egy
másik repülőgépbe, amely háromórás késéssel indult el London felé. Már csak az a kérdés: mi
dolga lehetett a kairói egérnek Londonban?
Melyik a jó? a), b) vagy c)?
1. Az egyik utas egy egeret
a) vitt a repülőgépre.
b) látott a repülőgépen.
c) látott a repülőtéren.
2. A gép nem szállt fel időben,
mert mindenki az egeret kereste.
mert a londoni repülőtéren kitört a pánik.
mert túl későn találták meg az egeret.
3. Az utasok egy másik géppel indultak Londonba,
mert nem akartak késni.
mert az első gép elromlott.
az egér pedig valószínűleg az elsőben maradt.
4. Egy potyautas
egy egeret vitt a repülőgépre.
Londonba akart utazni.
futkosott rémülten a sorok között.
8 pont
4. Írj levelet egy magyar barátodnak!
Szeretnéd meglátogatni az egyik magyar barátodat Budapesten.
2

Írj levelet neki! (80-100 szó) Írd meg, hogy:
- mikor érkezel, és meddig maradsz
-

szeretnél nála lakni, ez lehetséges-e

-

mit szeretnél csinálni Budapesten

-

nem tudod, milyen ruhát, és mennyi pénzt hozzál.

---------------------------------------------------- !

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

30 pont
5. Alkoss mondatokat a példa alapján!
Ezt a sört nem lehet meginni.

Ez a sör ihatatlan.

1. Lajos kézírását nem lehet elolvasni.

________________________________

2. Annak a fiúnak a nevét nem lehet kimondani.

________________________________

3. Az ebéd annyira rossz volt, hogy nem lehetett megenni.

_________________________
5 pont

6. Most 2011. van.
Ki?

Mióta?

Meddig?
3

Mit csinált/csinál?

Mikortól?
Jancsi

1995

2004

Londonban él

Ágota

2010. július

otthon van a gyerekkel

Misi

másfél év

börtönben ül

Bea

másfél óra

ruhát próbál

Tomi

szeptember eleje

Elvira

gyerekkor

úszik

Tibi

2 hét

nem dohányzik

október közepe

nem dolgozik

1. Jancsi 1995-től 2004ig Londonban élt.
2. _______________________________________________________________
3. ________________________________________________________________
4. ________________________________________________________________
5. ________________________________________________________________
6. _________________________________________________________________
7. _________________________________________________________________
10 pont
7. Egy peches nap
Tedd az igéket múlt időbe! Figyelj az alanyi/tárgyas ragozásra!
Ma bal lábbal keltem fel. Reggel /elalszik/ _______________ , és /elkésik/_______________
a munkahelyemről.
Nyolc helyett fél tízkor értem be. Az igazgató szerencsére vidéken volt.
Az egész délelőttöt telefonálgatással /tölt/ _________________: egy termet akartam bérelni a
céges konferenciára, de nem találtam.
Délben /elmegy/ _______________ ebédelni, utána beugrottam a postára. Amíg sorban
álltam, /ellop/________________ a pénztárcámat. Szerintem a mögöttem álló férfi
/tesz/ _______________ .
Természetesen rögtön a rendőrségre mentem. A rendőr, akivel beszéltem, egy udvariatlan,
nagyképű alak volt. Próbáltam elmesélni, mi /történik/ ___________________, de ő csak a
személyi adataimra volt kíváncsi. Miután ezeket /leír/ _________________, hívott egy másik
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rendőrt, mert ő ebédelni ment. A másik is /megkérdez/ __________________ a nevemet,
lakcímemet, és még száz jelentéktelen dolgot. De neki végre elmesélhettem, mi is
/történik/ ________________ .
Azt kérte, hogy adjak személyleírást a tolvajról. Szerencsére jól megnéztem magamnak a
férfit, így elég pontosan /emlékszik/ ____________________ arra, hogy nézett ki.
A rendőr azt mondta, hogy két hónap múlva értesítenek. Mondtam neki, hogy ha lehet, ne
tegyék azonnal ezt az esetet a „megoldatlan ügyek” közé.
Aztán hazamentem. A gyerekem /leesik/ ____________________ a fáról, és eltört a keze.
Rohantunk a sebészetre, ahol megröntgenezték, és begipszelték. Holnap nem megyek
dolgozni, mert otthon kell maradnom vele. A főnököm nagyon boldog lesz…
24 pont
Összesen: 112 pont
Eredmény: _____ pont
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