Felvételi feladatlap magyar nyelvből és irodalomból – 2016 – B
1. Pótold a magyar helyesírás szabályainak megfelelően a következő mondatok hiányzó betűit!
Nem kell annyira d….csérni őt, mert elbízza magát. Az érettségire készülő diákok zöld
sza….agot viselnek a kabátjukon. Biva….bor….ú született az állatkertben. A ….agyar
Tudományos Akadémia az ország legjobb tudósait gyűjti össze. Uram, hi……e el, hogy nem
gondoltam komolyan! A holnapi na…………..űlés témája a község anyagi helyzete lesz.
A magyar költők közül Babits……… találkoznék a legszívesebben. Úgy ját…… a szerepét a
színpadon, hogy a közönség teljesen beleéli magát. A ….úsvét a legszebb keresztény ünnep.
.
2. Határozd meg, hogy az alábbi szavakban milyen mássalhangzótörvények érvényesülnek!
Válassz az alábbi lehetőségek közül!
összeolvadás, részleges hasonulás, írásban jelölt teljes hasonulás, írásban nem jelölt teljes hasonulás,
mássalhangzó-rövidülés
elbízza ………………………………………………………………
állatkertben …………………………………………………………
színpadon …………………………………. ………………………
kabátjukon …………………………………………………………
község …………………………………….......................................
3. A lehető legpontosabban határozd meg a kiemelt szavak mondatrészi szerepét!
Az osztálytársam füzetéből másoltam ki a leckét. ……...…………………………………….
Nem szeretek az anyukámmal bevásárolni.

……...…………………………………….

Sok ember egyetért a véleményemmel.

……...…………………………………….

Betegség miatt nem ment iskolába.

……...…………………………………….

A legjobb barátom orvos.

……...…………………………………….

Megvettem neked a sárga rózsát.

……………………………………………

4. Sorold be a következő szavakat a megfelelő jelentéstani kategóriába!
egyjelentésű, többjelentésű, azonos alakú, hasonló alakú, rokon értelmű
orgona

……………………………………………..

kutya-eb

……………………………………………..

hegedű

……………………………………………..

egyhangúan-egyhangúlag

……………………………………………...

zebra

……………………………………………….

5. Határozd meg, hogy a következő összetett mondatok alá-vagy mellérendelők-e, majd nevezd
meg a fajtáját is!
Vagy elmész, vagy otthon maradsz.

…………………………………………..

Nem tudhatom, hogy másnak-e tájék mit jelent.

……………………………………………

6. Kapcsold a következő megállapításokat a megfelelő irodalmi személyiséghez!
1. „Ne fogjon senki könnyelműen a húrok pengetésihez!”– üzeni ars poeticájában.
2. Szerelme szőkeségét, szeme kékjét, hangja selymét a természetben találja meg.
3. Eposzában dédapjának állít emléket, aki hősiesen védte Szigetvárat a törökök ellen.
4. Hetedik eklogáját a munkatábor borzalmai között írta.
5. „Edward király, angol király léptet fakó lován” – így kezdődik egyik balladája.
6. Megteremti az egyperces novellák műfaját.
7. Egy katonaének című versében a vitézi élet szépségeit dicséri.
8. „Kedv! Remények! Lillák! Isten véletek!” – búcsúzik szerelmétől, Vajda Juliannától.
9. Timár Mihály és a Baradlay-fiúk regényeinek legismertebb szereplői közé tartoznak.
10. Eger várának ostromát írta meg, ahol Dobó István és Bornemissza Gergely is harcolt.
a. Arany János
b. Balassi Bálint
c. Csokonai Vitéz Mihály
d. Gárdonyi Géza
e. Jókai Mór
f. Juhász Gyula
g. Petőfi Sándor
h. Radnóti Miklós
i. Örkény István
j. Zrínyi Miklós
1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

