Magyar nyelv és irodalom – 2013

Kód: ..................

1. Pótold a magyar helyesírás szabályainak megfelelően a következő mondatok hiányzó betűit!
Aki k.…váncsi, hamar megöregszik – mondhatnánk az ….jságírónak, ha túl sokat kérdez.
Lesú….tott a baltás gyilkos, amivel sú….os vétséget követett el. Az só…..om szebb madár, mint
a hé.….a. Kül….. el a levelet, aztán főz…. meg az ebédet. Tava…. még jártam sa……….örre,
idén azonban már nem volt hozzá kedvem.
2. Határozd meg a kiemelt szavak szófaját!
Azonnal csináld meg!

………………………………………..

Az elkészített vacsora finom volt.

………………………………………..

Az asztal alatt hagyta.

………………………………………..

Dolgozniuk kellett.

………………………………………..

3. Foglald mondatba a következő szavakat! Ügyelj a szavak jelentésbeli különbségére!
nem törődöm
…………………………………………………………………………………………………...
nemtörődöm
…………………………………………………………………………………………………...
ezermester
……………………………………………………………………………………………….......
ezer mester
…………………………………………………………………………………………………...
4. Válaszd el minden lehetséges helyen a következő szavakat a szabályoknak megfelelően!
rendőrség

………………………………………………….

kertedig

…………………………………………………

5. Állapítsd meg a következő mondatok kiemelt mondatrészeinek fajtáját (a határozók és jelzők
esetében az altípust is kérjük)!
Anyának vette a virágot.

……………………………………….

Katinak a könyvét kérte kölcsön.

……………………………………….

Csak néhány diák ment el.

……………………………………….

Elaludt a fáradtságtól.

……………………………………….

6. Csoportosítsd a következő szavakat az alábbi kategóriák szerint!
egér, főnév, bandukol, vár
azonos alakú …………………………………………………………………………...
többjelentésű …………………………………………………………………………..
egyjelentésű ……………………………………………………………………………
hangulatfestő ……………………………………………………………………………
7. Kapcsold a következő megállapításokat a megfelelő irodalmi személyiséghez!
1. „Isten, áldd meg a magyart, jó kedvvel, bőséggel!
2. Műveiben gyakran emlegeti a palócokat, egyik leghíresebb írása a Szent Péter esernyője.
3. A magyar irodalom egyik leghíresebb balladaszerzője, ő írta pl. az V. Lászlót vagy a A walesi
bárdokat.
4. „Hazádnak rendületlenűl légy híve, oh magyar!”
5. 20. századi költő, aki eclogákat írt, legszebb hazafias költeménye a Nem tudhatom.
6. Erdélyi származású író, akinek leghíresebb műve az Ábel a rengetegben.
7. A nyelvújítás vezető alakja.
8. Egyperces novellái tették igazán híressé.
9. „Földiekkel játszó égi tünemény” – így kezdődik A reményhez c. verse, melyben múzsájától, Lillától
búcsúzik.
10. Fő műve a Szigeti veszedelem c. eposz, melyben dédapjának állít emléket.
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Arany János
Csokonai Vitéz Mihály
Kazinczy Ferenc
Kölcsey Ferenc
Mikszáth Kálmán
Örkény István
Radnóti Miklós
Tamási Áron
Vörösmarty Mihály
Zrínyi Miklós
2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

