Felvételi feladatlap magyar nyelvből és irodalomból – 2015 – B
1. Pótold a magyar helyesírás szabályainak megfelelően a következő mondatok hiányzó
betűit!
A …….lovákiai magyarok napilapja az …….j ……..ó. A keresztények fontos ünnepe a
…….ünkösd. A mai …….lovák …….öztársaság 1993 óta létezik. A jó tanár rendszeresen
d…….cséri a diákjait. A tanítás alatt hatalmas volt a zsiva……. . Péter egy nagyszerű
futba………abdát kapott ajándékba. Ne sző…….. megvalósíthatatlan álmokat!
2. Határozd meg a kiemelt szavak szófaját!
A könyv az enyém.

………………………………………..

Kimerülve zuhant az ágyba.

………………………………………..

Betegség miatt hiányoztam az iskolából.

………………………………………..

Ötödik volt a sorban.

………………………………………..

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

………………………………………………………

késsel

………………………………………………………

hagyjál

……………………………………………………….

vízpart

……………………………………………………….

4. Határozd meg, hogy a következő összetett mondatok alá- vagy mellérendelőek-e, majd
nevezd meg azok fajtáját is!
Azért sietek, nehogy elkéssem.
…………………………………………………………………………………………………...
Nem Kati jött el, hanem Péter érkezett meg.
…………………………………………………………………………………………………...

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

……………………………..

……………………………..

írtak

……………………………..

……………………………..

6. Csoportosítsd az állandósult szókapcsolatokat az alábbi kategóriák szerint!
közmondás, szólás, szóláshasonlat, szállóige
Aki másnak vermet ás, maga esik bele.

……………………………………………

Fehér, mint a fal.

……………………………………………

„És mégis mozog a föld” (Galilei)

……………………………………………

olajra lép

……………………………………………

7. Kapcsold a következő megállapításokat a megfelelő irodalmi személyiséghez!
1. Akarsz-e játszani c. versében összefonódik két nagy témája, a gyerekkor és a halál.
2. Anna örök című versében próbálja elfelejteni Sárvári Annát, de nem sikerül.
3. Balladái mellett a Toldival vált igazán ismertté.
4. Eposzában emléket állít dédapjának, aki Szigetvárat védte Szulimán török szultán ellen.
5. Így írtok ti c. művében kiparodizálta a magyar és világirodalom nagyjait.
6. „Íz, csín, tűz vagyon a versbe', ha mesteri mív” – írja az Írói érdemben.
7. „Kedv! Remények! Lillák! Isten véletek!” – búcsúzik szerelmétől, Vajda Juliannától.
8. „Nem tudhatom, hogy másnak e tájék mit jelent…”
9. Tóték c. művében abszurd és groteszk módon mutatja be a háborút.
10. Versének nemcsak a címe, hanem a műfaja is himnusz.
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