Felvételi feladatlap magyar nyelvből és irodalomból – 2015 - A
1. Pótold a magyar helyesírás szabályainak megfelelően a következő mondatok hiányzó
betűit!
A történelem órán a .……agyar …….abadságharcra emlékeztünk. A .……allóköz
központja ………unaszerdahely. Mind…….g ugyanazt a játékot ját……..uk. Tava…….
vizsgálták meg a tala…….. minőségét. Mon ……. el, mi nyomja a lelkedet! A zeneórán
Kodá ……..al ismerkedtünk meg.
2. Határozd meg a kiemelt szavak szófaját!
Tanulni nagyon fontos.

………………………………………..

Megeheted a vacsorádat.

………………………………………..

Ne ezekkel barátkozz!

………………………………………..

Kérlek, ide tedd.

………………………………………..

3. Határozd meg, milyen hangtani törvények találhatóak a következő szavakban! Csak a
kiemelt részeket határozd meg!
jégcsap

………………………………………………………

anyja

………………………………………………………

egyszer

……………………………………………………….

otthon

……………………………………………………….

4. Határozd meg, hogy a következő összetett mondatok alá- vagy mellérendelőek-e, majd
nevezd meg azok fajtáját is!
Nem tudom, hogy másnak e dolog mit jelent.
…………………………………………………………………………………………………...
Azok jöttek el, akikre számítottam.
…………………………………………………………………………………………………...

5. Írd ki az alábbi szavakból a toldalékokat, és határozd meg fajtájukat! (képző, jel, rag)
kertészek

……………………………..

……………………………..

olvasnának

……………………………..

……………………………..

6. Csoportosítsd az állandósult szókapcsolatokat az alábbi kategóriák szerint!
közmondás, szólás, szóláshasonlat, szállóige
Addig jár a korsó a kútra, amíg el nem törik.

……………………………………………

Ritka, mint a fehér holló.

……………………………………………

„Gondolkodom, tehát vagyok” (Descartes)

……………………………………………

itatja az egereket

……………………………………………

7. Kapcsold a következő megállapításokat a megfelelő irodalmi személyiséghez!
1. A romantikus regényirodalom csúcsa, híres műve a „kőszívű ember” halálával kezdődik.
2. A szlovákiai magyar irodalom egyik képviselője.
3. A XIX. század költőit a költői hitvallásának tekintjük.
4. „Áldjon vagy verjen sors keze / Itt élned, halnod kell” – zárul műve, a Himnusz
testvérverse.
5. Hogy Júliára talála c. verse szerelméhez, Losonczy Annához szól.
6. Leghíresebb szerelmes verseit Lédához és Csinszkához írta.
7. Művében egy bibliai próféta menekül Isten akarata elől, de elnyeli egy cethal.
8. „Nincs a teremtésben vesztes, csak én!” – hangzik a műben Bánk híres mondata.
9. „Nincsen apám, se anyám, / se istenem, se hazám”
10. Zsidó származása miatt munkatáborba került, ahol a Hetedik eclogát is írta.
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