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UTASÍTÁSOK
• A teszt 20 feladatot tartalmaz, a megoldásra szánt idő 120 perc.
• Figyelmesen olvass el minden feladatot, értelmezd őket, majd gondolkodj el a felkínált
megoldáson (bekeretezés, összekötés, aláhúzás, kiegészítés és egyéb)!
• Írj olvashatóan, ügyelve arra, hogy válaszaid érthetőek legyenek, nyelvtani és helyesírási
szempontból pedig pontosak!
• Azokban a feladatokban, amelyekben hozzáírnod, kiegészítened kell a megadott szöveget,
ne használj rövidítéseket, hanem a kért fogalom teljes nevét írd ki (pl. fn. helyett főnév, hH
helyett helyhatározó stb.).
• A tesztet golyóstollal kell kitöltened (csak a kidolgozásnál használhatsz ceruzát és törlőgumit).
• A golyóstollal leírt válaszokat már nem szabad javítanod vagy áthúznod.
• A feladat jobb oldalán található négyzetbe ne írj semmit! Ide írják majd a feladat átnézői a
pontszámot. Erre és az utolsó oldalra se írj!
• Amennyiben a feladatokkal előbb végzel, csendben hagyd el a termet, hogy ne zavarj másokat!
Sok sikert a munkához!

1.

Olvasd el figyelmesen az alábbi szöveget, majd karikázd be a megadott állítások közül az igazakat!

Stewart Fraser és fiai Karikari Peninsula szigete közelében egy igazán különleges halat fogtak.
Új-Zéland északi részén horgásztak, amikor egy teljesen átlátszó halat sikerült kifogniuk. A látvány
teljesen ledöbbentette mindannyiukat. A furcsa teremtményt először nem tudták mire vélni. Először a
víz felszínén pillantották meg a halat, majd úgy döntöttek, hogy közelebbről is megnézik. Hamarosan
kiderült, hogy a különleges hal a Salpa maggiore néven ismert.
A horgász szerint a hal teljesen zselére emlékeztette, és nagyon érdekes látványt nyújtott.
Később megmutatta más horgász barátainak is, de azok sem tudták azonosítani a különleges halat.
Természetesen a szakértők erre is megadták a választ.
A Salpa maggiore általában hidegebb tengerekben él. Az átlátszósága nagyon hasznos arra, hogy
képes legyen jól álcázni magát.
(http://www.erdekesvilag.hu/kulonlegesatlatszo-halat-fogtak-uj-zeland-partjainal)
a) A Salpa maggiore egy Új-Zéland közelében levő sziget.
b) Az átlátszó hal teljesen zselére emlékeztet.
c) A horgászok már sok ilyen halat láttak.
d) Az átlátszó hal a trópusi vizekben él.
e) A hal átlátszósága arra hasznos, hogy képes legyen jól álcázni magát.
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2.

Figyelmesen tanulmányozd a táblázatot!

1. Írd a vonalra, hogy a Bogyó és Babóca alszik c. könyv hányadik a listán? ______________
2. Hány napja van a listán? ______________

3.

Figyelmesen olvasd el a szöveget!
A tanár sokáig nézte a noteszt, halálos feszültség remeg az Osztály felett. Mikor később a francia
rémuralom történetét olvastam, mikor a Conciergerie foglyai közül előszólítják a halálraítélteket:
mindig így tudtam csak elképzelni. Az agyak utolsó, véres erőfeszítésben kapkodnak lélegzet után
– még van két másodperc, azalatt mindenki villámgyorsan elmondja magában a mértani haladvány
tételeit. Tanár úr, én készültem, mondja az ember magában. Tanár úr, fiam tegnap gyöngélkedett.
Az egyik lehajol a füzete fölé, mint a strucc, hogy ne lássák. A másik merően szembenéz a tanárral,
szuggerálja. A harmadik, idegember, egész elernyed, és behunyja a szemeit: hulljon le fejére a bárd.
Eglmayer az utolsó padban egészen elbújik Deckmann háta mögé, ő nincs is itt, köszöni szépen, nem
tud semmiről, őt felejtsék el, béke poraira, ő nem akar részt venni a közélet küzdelmeiben.
(Karinthy: A jó tanuló felel)
Az elbeszélő mihez hasonlítja a bemutatott helyzetet? Karikázd be a helyes válasz előtti számot!
1.A halálraítéltek előszólításához.
2. A szellemi küzdés nemességéhez.
3. A tanár megtévesztéséhez.
4. A diákok szellemi csínytevéséhez.
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4.

Figyelmesen olvasd el a szöveget!
Egy különlegesen szép könyv jelent meg nemrégiben az újvidéki Bölcsészettudományi Kar és a
Vajdasági Magyar Felsőoktatási Kollégium közös kiadványaként. Rajsli Ilona, a Magyar Tanszék tanára
a magyar nyelvtörténet századairól: nyelvi-nyelvhasználati rétegeiről, jelenségeiről, nyelvemlékeiről,
szerzői attitűdjeiről értekezik Diakrón nyelvi metszetek (Nyelvtörténeti tanulmányok) című
könyvében. A könyv megjelenése azért nem csak tudományos életünk eredménye, hanem igazán fontos
kulturális esemény irodalmi közéletünkben, mert egy, a mai ember életétől és a mai olvasótól távolra,
a múlt homályába merült történeti időről és nyelvi, művelődéstörténeti és irodalmi történéseiről
szól – a ma embere számára is megszólító módon és nyelven. A reprezentáns, kifejezetten esztétikus
kivitelezésű kötet a „régi”-ről, nyelvünk történeti rétegeiről, a múlt nyelvemlékeiről, a nyelvfejlődés
múltképeiről szól. Természetszerűen interdiszciplináris szempontú megközelítések ezek, hiszen a
nyelvtörténet jelenségei a valóságháttérbe ágyazottan, művelődés- és tudománytörténeti jelenségekkel
összefüggésben, irodalmi kontextusban jelennek meg. Az előszóval együtt hét fejezetben tárgyalt
„történeti nyelvi metszetek” korszakok nyelvi tendenciáiról, a magyar kódexek szövegvilágainak
valósághátteréről, nyelvi jelenségek (pl. színnevek, szaknyelvi reliktumok, igenevek, szóláshasonlatok)
történetiségéről, korai kódexek fordítói poétikájáról, szinesztéziás jelzőkről, Balassi és Csokonai
költészetének színszimbolikájáról, hasonlattípusairól, szövegforrások (panaszlevelek, levelezések,
helynévtárak) diakrón elemzési módszereiről, régi magyar szerzők műveinek stiláris alakzatairól,
nyelvi kifejezőeszközeiről, szavak keletkezéséről és „sorsáról” szólnak. A hét fejezetet válogatott
bibliográfia zárja. Igazán nagy élményt jelent a könyv második része, amely a sorozat jellegéhez igazodva
szemelvényeket tartalmaz. Amíg a sorozat jelenünk, vagy az ahhoz közelebb álló korszakok irodalmi
alkotásaival, alakulástörténetével foglalkozó tanulmányköteteiben ez a fejezet irodalmi művekből
származó részleteket közöl, Rajsli Ilona a kutatott tárgy természetének megfelelően hasonmás oldalakat
mutat be kódexekből és más nyelvemlékekből, s ehhez a régi szövegek olvasatát kapcsolja. E szép képek
és izgalmas szövegekbe merülve a kódexolvasás rejtelmeibe nyerünk betekintést. A címként kiemelt
mondat Kosztolányi-parafrázis, a kötet egyik mottója: „a nyelv, rejtetten, mindenre emlékszik.”
Bence Erika (VajdaságMa)
1. Írd a vonalra, hogy a szerző a „történeti nyelvi metszetek”-et hány fejezetben tárgyalja! ____
2. Írd a vonalra, hogy a könyv második része miket tartalmaz?
____________________________________________________________________
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5.

Olvasd el a szövegrészleteteket, és oldd meg a feladatot!
a)
A fül a hallás érzékszerve. Általában három anatómiai és funkcionális részre tagolódik: külső,
közép és belső fülre. A belső fülben van az egyensúly érzékszerve és a térbeli tájékozódás érzékszerve is.
A külső fül (auris externa) a hangcsatorna kezdeti szakasza. A fülkagyló és a külső hallójárat
alkotja. A fülkagylónak a porcos váz jellegzetes alakot ad több kiemelkedést és bemélyedést képezve
(helix, anthelix, scapha). A fülkagyló vertikális irányban a fülcimpában (lobulus auriculae) fejeződik
be. A fülkagylót fedő bőr közvetlenül hozzánőtt a perichondriumhoz. Az emberi fülkagyló is tartalmaz
fülmozgató izmokat, de azok visszafejlődtek, rudimensek.
(Dr. Czékus Géza: A fülkagyló morfológiai és kvantitiatív tulajdonságai két szabadkai mintában)
b)
Az Alkotmányban szavatolt emberi és kisebbségi jogokat közvetlenül kell alkalmazni.
Az Alkotmány szavatolja, és ilyenként közvetlenül kell alkalmazni a nemzetközi jog általánosan
elfogadott szabályaival garantált, nemzetközi szerződésekben és törvényekben megerősített emberi
és kisebbségi jogokat. Törvény csak akkor írhatja elő e jogok megvalósításának módját, ha ezt az
Alkotmány kifejezetten előirányozza, vagy ha egyes jogok természeténél fogva ez megvalósításukban
elengedhetetlen, melynek során a törvény semmi esetre sem befolyásolhatja a szavatolt jogok lényegét.
Az emberi és kisebbségi jogokra vonatkozó rendelkezések értelmezése a demokratikus társadalmi
értékek fejlesztésének javát szolgálja, összhangban az emberi és kisebbségi jogokra vonatkozó
érvényes nemzetközi szabványokkal, valamint a megvalósításukat felügyelő nemzetközi szervezetek
gyakorlatával.
(A Szerb Köztársaság Alkotmánya; 2. rész, 18. szakasz)
Állapítsd meg, hogy az alábbi táblázatban megadott stílusfajták közül melyikbe sorolhatók be a fenti
szövegek! Írd be a megfelelő stílusfajta melletti rovatba az oda sorolható szöveg betűjelöletét!
1. szépirodalmi
2. társalgási
3. publicisztikai
4. hivatalos
5. tudományos
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6.

Alkoss értelmes mondatot a következő szavak felhasználásával, úgy hogy a toldalékokat ne módosítsd!
Tedd ki a hiányzó írásjeleket!
tenni, megígértél, meg, amit, fogod
______________________________________________________________

7.

Olvasd el figyelmesen a Magyar helyesírás szabályainak alább idézett 45. pontját, majd válaszolj a lenti
kérdésre!
45. Mind az igék, mind a névszók toldalékos formái
között vannak olyan kettős alakok, amelyek a köznyelvben
egyaránt használhatók. Írásban is helyes tehát mindkét forma.
Ilyen toldalékolásbeli kettősségek például a következők:
hallgatódzik – hallgatózik, lopódzik – lopózik, rugdalódzik
– rugdalózik;
dobj – dobjál, kérj – kérjél, vágj – vágjál, higgy – higgyél,
írj – írjál, moss – mossál, nézz – nézzél, dolgozz – dolgozzál stb.
Helyes-e a köznyelvben a lopódzik és a lopózik forma használata is? Keretezd be a helyes válasz előtti
betűt!
a) igen		

8.

b) nem

Húzd alá a szópárok közül helyes szóalakot!
samsung/ Samsung
Kaposvárt/ Kaposvárott
Bodri/ bodri
Dél Európa/ Dél-Európa
szabadkai rádió/ Szabadkai Rádió (intézmény)

9.

Toldalékold az alábbi szavakat a megfelelő toldalékkal, és írd le a toldalékolt szavakat!
Madách + -val/-vel:

__________________________

Balogh + -val/-vel:

__________________________

György + -val/-vel:

__________________________

Mariann + -val/-vel:

__________________________

cseh + -val/-vel:		

__________________________
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10.

Olvasd el figyelmesen az alábbi szöveget!
Szaladott a csodaszép szarvas, mint a sebes szélvész, utána Hunor és Magyar s velük száz deli
legény. Tisztásról sűrűbe, sűrűből tisztásra, hegyeken föl, vizeken keresztül. Hol eltűnt, hol felbukkant
a csodaszép szarvas: csalta, csalogatta Hunort és Magyart.
Habba keveredtek a vitézek paripái, mind lassúbb, lassúbb lett a vágtatásuk, de Hunor és Magyar
nem hagyták félbe az üldözést. Biztatták a lovukat: szaladj, szaladj, édes lovam!
Reggeltől alkonyatig űzték a csodaszép szarvast. El akarták fogni elevenen, hogy hazavigyék
édesapjuknak. Mert az idegen földön sem feledték az édes jó apát... De hiába. Leszállt a nap, alkonyodott,
s a csodaszép szarvas eltűnt az ingoványos helyen, a sűrű nádas rejtekében. Ide már nem követhették:
ott vesznének mindannyian. Bizonyosan ott veszett a csodaszép szarvas is.
De ha a csodaszép szarvast meg sem is foghatták, elvezette őket ez olyan szép földre, amilyet még
nem láttak. Egy szépséges szép sziget volt ez, körös-körül, ameddig a szemük elért, erdők és folyóvizek.
Övig gázoltak a fűben, virágban. Nagy terebélyes fák adtak pompás gyümölcsöt és enyhe árnyékot. A
vizeknek színén kicsiny és nagy halaknak ezrei úszkáltak, s játszadoztak a nap verőfényében.
(A csodaszarvas, részlet)
Állítsd sorrendbe a történet eseményeit! Számozz 1-től 4-ig a cselekmények sorrendjében!
___ A csodaszarvas egy szép földre vezette el Hunort és Magyart.
___ Hunor és Magyar idegen földön sem feledte apját.
___ A csodaszarvas csalogatta a két fiút.
___ Egyre lassúbb let a paripák vágtatása.

11.

Írd be a táblázatba a megadott mássalhangzók zöngésségi párját!
Zöngétlen
mássalhangzók
Zöngés
mássalhangzók

12.

k

c
gy

z

f
d

Aláhúzással jelöld a versben az összetett szavakat!
Utcákon nyargaló szélparipák
nyergében sápadt télkatonák.
Ömlik a hó, és az ablakon át
látod a varjak kék csapatát.
Háztetőkre ülnek nagy csillagok,
ereszről lógnak a jégcsapok.
Fehéren suhannak a nappalok,
ez itt a város – s én itt vagyok.
(Zalán Tibor: A város)
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13.

Lila virág díszítette a nappali ablakpárkányát.
a) Húzd alá a helyes feleletet! A fenti mondatban a kiemelt mondatrész:
alany, helyhatározó, tárgy, eszközhatározó, állítmány, mennyiségjelző.
b) Húzd alá a mondat minőségjelzős szerkezetét, és másold le a vonalra!
________________________________________________________

14.

Nevezd meg a kiemelt szavak szófaját, és írd a vonalra!
_________________________
„Végre a nagy öröm, mely szivöket nyomta,
Mint a terhes fölleg, mérgét kibontotta,
Szemökből a zápor bőségesen hullott,
Akkor könnyült szívvel Toldiné így szólott:...
Be szép vagy! be nagyon illel leventének!”
(Arany János: Toldi)

15.

Figyelmesen tanulmányozd a képeket, majd írd a képek alá az állandósult szókapcsolatokat (szólás,
közmondás)!

1.

2.

3.
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16.

17.

Kösd össze a szerzők nevét alkotásuk címével!
A. Hans Christian Andersen		

a. A teáskanna

B. Kosztolányi Dezső			

b. Fociláz

C. Nick Hornby				

c. Csongor és Tünde

D. Vörösmarty Mihály			

d. Aranysárkány

a) Jelöld megfelelő betűkkel a rímképletet a kiemelt versszak sorainak végén, majd írd a megadott
vonalra a rímfajta nevét!
b) Jelöld aláhúzással a vers refrénjét, majd írd ki az adott vonalra!
Kosztolányi Dezső
Mint aki a sínek közé esett...
Mint aki a sínek közé esett...
És általérzi tűnő életét,
míg zúgva kattog a forró kerék,
cikázva lobban sok-sok ferde kép,
és lát, ahogy nem látott sose még:
Mint aki a sínek közé esett...
a végtelent, a távol életet
búcsúztatom, mert messze mese lett,
mint aki a sínek közé esett:
Mint aki a sínek közé esett vad panoráma, rémes élvezet sínek között és kerekek között,
a bús idő robog fejem fölött,
és a halál távolba mennydörög,
egy percre megfogom, ami örök,
lepkéket, álmot, rémest, édeset:
Mint aki a sínek közé esett.
a) A rímfajta neve:

______________________________________.

b) A vers refrénje:

______________________________________.
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18.

Az alábbi információk és szövegrészlet alapján állapítsd meg az idézett mű műnemét és műfaját!
Madách Imre Az ember tragédiája című művének főhőse Ádám, aki egy álombeli utazás során,
Évával és Luciferrel az oldalán bejárja a világtörténelem nevezetes helyeit, és átéli eseményeit, majd
az emberiség utópiáit is megismeri. Ádám idézett mondatai a mű VI. színének végén hangzanak el.
(Helyszín: Róma.)
ÁDÁM
„Fel hát csatázni, fel hát lelkesülni
Az új tanért. Alkotni új világot
Melynek virága a lovag-erény lesz,
Költészete az oltár oldalán
A felmagasztalt női ideál.”

19.

a) A mű műneme:

________________________.

b) A mű műfaja:		

________________________.

Varró Dániel Maszat-hegyi naptár című versének kiemelt részletében négy szóképet és alakzatot is
azonosíthatsz. Ezek közül egyet jelöltünk meg. Állapítsd meg, milyen szóképről van szó!
Január
Az óév, íme, por és hamu már,
elolvadt, mint a nyugati boszorka,
latyakba tapicskol a kis Január,
a cipőt meg a zoknit is összekoszolta.
1. Az alakzat neve: ____________________________.

20.

A hetedik osztályban tanultátok Fehér Ferenc Daru-ballada című költeményét. Milyen lelki tartalmakat
fejez ki az űzött madár képe a költeményben?
a) Az űzött madár képe a költeményben _______________________________ fejez ki.
Nyelvünkben a daru szó nemcsak a gázlómadarak nevét jelöli, hanem különböző emelőszerkezetek
nevét is jelenti. Mi a névátvitel alapja?
b) A névátvitel alapja ____________________________________________________
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A magyar nyelv és irodalom teszt eredményei
Megjegyzés: A tanulók NE töltsék ki ezt az oldalt!

1. _________________________________
2. _________________________________
3. _________________________________

1 pont

Bizottság:

0,5 pont

,

0 pont

		 (0-tól 20-ig)

Kitöltetlen

A teszt össz pontszáma

A feladat
sorszáma

A feladatok pontszámai
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A megfelelő helyre  jel kerül!

Ellenőrizte:

4. _________________________________

Iskola
Helység
A tanuló vezeték- és
utóneve

