Kód:
FELVÉTELI FELADATLAP MAGYAR NYELVBŐL ÉS IRODALOMBÓL – 2017 – A

Karikázd be/húzd alá a helyes válaszokat! Minden feladatnál csak egy
helyes válasz van.
1. Jelöld, melyik alak felel meg a magyar helyesírási szabályoknak!
a. vörös hajú
b. vöröshajú
c. vörös-hajú
a. sakk kör
b. sakk-kör
c. sakkkör
a. ne higyjük el!
b. ne hidjük el!
c. ne higgyük el!
a. bivalyborjú
b. bivajborjú
c. bivalyborlyú
a. észak-Amerika
b. észak-amerika
c. Észak-Amerika
2. Mi az alábbi mondat alanya?
Megnéztem anyukám esküvői fényképét.
a. anyukám
b. fénykép

c. én

d. nem tartalmaz alanyt

3. Állapítsd meg az alábbi összetett mondat fajtáját!
Azért nem mentem el a kirándulásra, mert zuhogni kezdett az eső.
a. alárendelő, okhatározói
b. alárendelő, célhatározói
c. mellérendelő, magyarázó
d. mellérendelő, következtető
4. Állapítsd meg az aláhúzott szó szófaját!
Csodaszép virágot kaptam tőled.
a. főnév
b. melléknév
c. jelző

d. határozó

5. Az alábbi szavak közül melyik vegyes hangrendű?
a. eszik
b. szoba
c. haver
d. fürdő
6. Az alábbi szavak közül melyikben található részleges hasonulás?
a. utca
b. metszi
c. főzz!
d. színpad
7. Jelentés szerint milyen kategóriába tartoznak az alábbi szavak? egér, körte, zebra,
toll
a. egyjelentésű b. többjelentésű
c. ellentétes jelentésű
d. rokon értelmű
8. Mit jelent az itatja az egereket szólás?
a. sír
b. mosolyog
c. bosszankodik

d. öntöz

9. Az alábbi szavak közül melyik nem szóképzéssel keletkezett?
a. szabadság
b. mosakodik
c. sós
d. állatkert

10. Állapítsd meg a kijelölt toldalék fajtáját! olvasna
a. képző
b. jel
c. rag
d. egyik sem, ez a szótő része
11. Melyik a rendőrség szó helyes elválasztása?
a. rend-őr-ség b. rend-őrs-ég
c. ren-dőr-ség

d. ren-dőrs-ég

12. Az alábbi jellemzők közül melyik nem igaz a balladára?
a. verses formában íródott
b. vannak benne nem egyértelmű, homályos részek
c. a magyar irodalomban Arany János volt az egyik legjelentősebb képviselője
d. bár vannak benne tragikus elemek, a végén minden jóra fordul
13. Válaszold meg az idézetekkel kapcsolatos kérdéseket!
Harmadnapja nem eszek,
se sokat, se keveset.
Húsz esztendőm hatalom,
húsz esztendőm eladom.
Ki az idézett költemény szerzője?
a. Radnóti Miklós

b. József Attila

c. Juhász Gyula

d. Tóth Árpád

Hogy nevezzük a szövegből kiemelt költői eszközt?
a. belső rím

b. allegória

c. betűrím/alliteráció

d. tőismétlés

Föl-földobott kő, földedre hullva,
Kicsi országom, újra meg újra
Hazajön a fiad.
Ki az idézett költemény szerzője?
a. Babits Mihály b. Kosztolányi Dezső c. Szabó Lőrinc
Mit fejez ki a költő ebben a versszakban?
a.
b.
c.
d.

Istenhez való viszonyát
hazájához való kötődést
szerelmétől való eltávolodást
a költészethez való hozzáállását
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