Felvételi feladatlap magyar nyelvből és irodalomból – 2016 – A
1. Pótold a magyar helyesírás szabályainak megfelelően a következő mondatok hiányzó betűit!
Az edény sz…..nültig telt. Anyu egy h……szast adott vásárolni. A fot….kiállítás jól sikerült. A
biológián a fot….sz……ntézisről tanultunk. Ha rendetlen vagyok, ját……om az anyu idegein. A
….ünkösd fontos keresztény ünnep. Ne sző…… lehetetlen terveket! Az órán Madách…..al
foglalkoztunk. Ezt tava….. nyáron láttam.
2. Határozd meg a kiemelt szavak szófaját!
Most kell megtenned.

………………………………………..

Csináld már meg a leckédet!

………………………………………..

Kati ügyes, de lassú.

………………………………………..

Jaj, de fáj!

………………………………………..

3. Keresd meg a következő mondatok fő mondatrészeit (alany, állítmány), majd határozd meg
fajtájukat!
Anna sportoló lesz.
Alany

………………………………………………………

Állítmány

………………………………………………………

Holnap dolgozatot fogok írni.
Alany

……………………………………………………….

Állítmány

……………………………………………………….

4. Határozd meg, hogy a következő összetett mondatok alá- vagy mellérendelőek-e, majd nevezd
meg azok fajtáját is!
Azért jár iskolába, hogy tanuljon.
…………………………………………………………………………………………………...
Én dolgoztam, te viszont lustálkodtál.
…………………………………………………………………………………………………...
5. Válaszd el minden lehetséges helyen a következő szavakat a szabályoknak megfelelően!
lajstrom

………………………………………………….

legédesebb

………………………………………………….

6. Foglald mondatba a következő szavakat! Ügyelj a szavak jelentésbeli különbségére!
fed
…………………………………………………………………………………………………...
fedd
…………………………………………………………………………………………………...
sújt
…………………………………………………………………………………………………...
súlyt
…………………………………………………………………………………………………...
7. Kapcsold a következő megállapításokat a megfelelő irodalmi személyiséghez!
1. A Pannónia dicsérete című versét latinul írta.
2. A magyar nyelvújítás vezéregyénisége volt.
3. Múzsája Léda volt.
4. A Tanár úr kérem című novelláskötete máig népszerű.
5. Tiszta szívvel című verse fiatalkori költészetének nagyszerű darabja.
6. A Bánk bán című drámája a magyar színjátszás első jelentős alkotása.
7. Kis János a Tragédia című novellájának szereplője.
8. A Szózat című művének a szerkezete a Himnusz szerkezetét követi.
9. Huszt című epigrammája időmértékes verselésben íródott.
10. Epilógus című költeményében összegzi addigi életét.
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