Kód:
FELVÉTELI FELADATLAP MAGYAR NYELVBŐL ÉS IRODALOMBÓL – 2017 – B
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. Shakespeare-rel
b. Shakespeare-vel c. Shakespearrel
a. Móricz Zsigmondi b. Móricz zsigmondi c. Móricz Zsigmond-i
a. rejtéj
b. relytéj
c. rejtély
a. futball-labda
b. futtballabda
c. futballabda
a. időjárásjelentés
b. időjárás-jelentés c. időjárás jelentés
2. Mi az alábbi mondat állítmánya?
A könyv lett az enyém.
a. lett az enyém
b. lett

c. enyém

d. nem tartalmaz állítmányt

3. Állapítsd meg az alábbi összetett mondat fajtáját!
Nem szeretem a hazugságot, nem is tűröm el.
a. alárendelő, okhatározói
b. mellérendelő, ellentétes
c. mellérendelő, magyarázó
d. mellérendelő, kapcsolatos
4. Állapítsd meg az aláhúzott szó szófaját!
Korán kellett elaludnia.
a. főnévi igenév
b. ige
c. igekötős ige

d. állítmány

5. Az alábbi szavak közül melyik nem névmás?
a. annyi
b. az
c. amilyen

d. ahol

6. Az alábbi szavak közül melyikben található írásban jelölt teljes hasonulás?
a. tudja
b. egyszer
c. tudással
d. azonban
7. Az alábbi szavak közül melyek tartoznak az azonos alakú szavak jelentéstani
kategóriájába?
a. terem, zebra
b. fog, sír
c. levél, daru
d. csiga, asztal
8. Mit jelent a bedobja a törülközőt szólás?
a. mosni fog
b. sportol

c. dühös

9. Az alábbi szavak közül melyik nem szóképzéssel keletkezett?
a. író
b. írhat
c. írni
10. Állapítsd meg a kijelölt toldalék fajtáját! fiúé
a. képző
b. jel
c. rag

d. feladja

d. írók

d. egyik sem, ez a szótő része

11. Melyik a lajstrom szó helyes elválasztása?
a. laj-strom
b. lajs-trom
c. lajst-rom

d. lajstr-om

12. Az alábbi jellemzők közül melyik nem igaz az elbeszélő költeménnyel kapcsolatban?
a. verses formában íródott
b. van cselekménye
c. Petőfi Sándor János vitéz című alkotása ebben a műfajban íródott
d. kötelező a műfajban a tragikus befejezés
13. Válaszold meg a következő művel, idézettel kapcsolatos kérdéseket!
Néhai bárány
Ki a fenti mű szerzője?
a. Móricz Zsigmond

b. Jókai Mór c. Karinthy Frigyes

d. Mikszáth Kálmán

Határozd meg a fenti alkotás műfaját!
b. regény

a. novella
költemény

c. ballada

d. elbeszélő

Elvadult tájon gázolok:
Ős, buja földön dudva, muhar.
Ezt a vad mezőt ismerem,
Ez a magyar Ugar.
Ki az idézett költemény szerzője?
a. Babits Mihály b. Kosztolányi Dezső c. Szabó Lőrinc

d. Ady Endre

Hogy nevezzük a szövegben kiemelt szóképet?
a. metafora

b. megszemélyesítés c. szimbólum

Maximális pontszám: 20

Elért pontszám:

d. perszonifikáció

