Magyar nyelv és irodalom – 2013

Kód: ..................

1. Pótold a magyar helyesírás szabályainak megfelelően a következő mondatok hiányzó betűit!
A v…zilabda a legnépszerűbb magyar sportágak közé tartozik, gyakran szerepel a sport.....jságok
hasábjain. A fo….ó mellett megfo….tottak valakit. A bago…. szebb madár, mint a papagá… Mon……
el mit láttál, aztán hoz…… ide a szemüvegem! Most már muszá…. neki megmondani, hogy nem lesz
belőle bale….…..…áncos.
2. Határozd meg a kiemelt szavak szófaját!
Én nem tudok segíteni.

………………………………………..

Futva értem a helyszínre.

………………………………………..

A könyvek fölé helyezte a tárgyat.

………………………………………..

Tanulniuk kellett.

………………………………………..

3. Keresd meg a következő mondatok fő mondatrészeit (alany, állítmány), majd határozd meg
fajtájukat!
A fiú elsírta magát az ijedségtől.
Alany

………………………………………………………

Állítmány

………………………………………………………

Az én kabátom is ilyen.
Alany

……………………………………………………….

Állítmány

……………………………………………………….

4. Határozd meg, hogy a következő összetett mondatok alá- vagy mellérendelőek-e, majd nevezd
meg azok fajtáját is!
Sokat tanult, hiszen másnap dolgozatot írtak.
…………………………………………………………………………………………………...
Annyi a dolgom, hogy ki sem látszom belőle.
…………………………………………………………………………………………………...
5. Válaszd el minden lehetséges helyen a következő szavakat a szabályoknak megfelelően!
össze

………………………………………………….

legédesebb

………………………………………………….

6. Foglald mondatba a következő szavakat! Ügyelj a szavak jelentésbeli különbségére!
helység
…………………………………………………………………………………………………...
helyiség
…………………………………………………………………………………………………...
jelentése
…………………………………………………………………………………………………...
jelentősége
…………………………………………………………………………………………………...
7. Kapcsold a következő megállapításokat a megfelelő irodalmi személyiséghez!
1. „Egy gondolat bánt engemet: Ágyban, párnák közt halni meg!”
2. Puszták népe c. irodalmi szociográfiája a cselédség életformáját mutatja be.
3. Regényében Bornemissza Gergely és Dobó István vezetésével a magyarok Egerben legyőzték a
törököket.
4. „Eddig Itália földjén termettek csak a könyvek, S most Pannónia is ontja a szép dalokat.”
5. A magyar Ugaron c. versében Magyarországot egy elhanyagolt földhöz hasonlítja.
6. Tragédia című elbeszélésében Kis János halálra ette magát.
7. Regénye a 48/49-es szabadságharc alatt játszódik, főhősei a Baradlay-fiúk.
8. Szerelmes verseket és vitézi verseket is írt: pl. Hogy Júliára talála, Egy katonaének.
9. Jellemző rá a humor, a diákok hétköznapjaival is szívesen foglalkozik – pl. a Tanár úr, kérem c.
művében.
10. „Harminckét éves lettem én – meglepetés e költemény” – így kezdődik a Születésnapomra c. verse,
melyben azt is említi, hogy kidobták az egyetemről.
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