FELVÉTELI FELADATLAP MAGYAR NYELVBŐL ÉS IRODALOMBÓL – 2018 – A

A diák kódszáma……………………………………….

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. francia köztársaság
b. Francia köztársaság
c. Francia Köztársaság
a. irodalom történet
b. irodalom-történet
c. irodalomtörténet
a. hatszáznyolcvanöt
b. hatszáz-nyolcvanöt
c. hatszáz nyolcvanöt
a. pehejsúly
b. pehelysúj
c. pehelysúly
a. ne lőd le!
b. ne lődd le!
c. ne lőjjed le!

2. Állapítsd meg az aláhúzott névmás fajtáját!
Minden reggel megfésülöm magam.
a. személyes
b. visszaható

c. vonatkozó

d. kölcsönös

c. határozó

d. jelző

c. utánozhatatlan

d. kilátástalan

3. Állapítsd meg az alábbi összetett mondat fajtáját!
Azért írom ezt a felvételit, hogy felvegyenek a gimnáziumba.
a. mellérendelő, magyarázó
b. alárendelő, okhatározói
c. mellérendelő, következtető
d. alárendelő, célhatározói
4. Állapítsd meg az aláhúzott mondatrész fajtáját!
Anyukám fényképét mindig a pénztárcámban hordom.
a. alany
b. állítmány
5.

6.

Az alábbi szavak közül melyik mély hangrendű?
a. automatikus
b. elérzékenyül

Az alábbi szavak közül melyikben található összeolvadás?
a. anyja
b. Babitscsal
c. község

d. botja

7.

Jelentés szerint milyen kategóriába tartoznak az alábbi szavak? fej, les, vár, dob
a. egyjelentésű
b. rokon értelmű
c. azonos alakú
d. ellentétes jelentésű

8.

Mit jelent a bolhából elefántot csinál állandósult szókapcsolat?
a. túl nagy dologra akar vállalkozni
b. felnagyít egy jelentéktelen dolgot
c. erőn felül teljesít
d. egy igazán nagy dolgot hoz létre

9.

Az alábbi szavak közül melyik nem szóösszetétellel keletkezett?
a. csigalépcső
b. kertész
c. szemüveg

10. Állapítsd meg a kijelölt toldalék fajtáját! főzz!
a. képző
b. jel
c. rag

d. háromszög

d. egyik sem, ez a szótő része

11. Melyik a Tóthék szó helyes elválasztása?
a. Tó-thék
b. Tót-hék

c. Tóth-ék

d. nem lehet elválasztani

12. Válaszold meg az idézetekkel kapcsolatos kérdéseket!
„Milyen volt hangja selyme, sem tudom már,
De tavaszodván, ha sóhajt a rét,
Úgy érzem, Anna meleg szava szól át
Egy tavaszból, mely messze, mint az ég.”
Ki az idézett költemény szerzője?
a. Ady Endre
b. Juhász Gyula c. Tóth Árpád

d. Kosztolányi Dezső

Hogy nevezzük a szövegből kiemelt költői képet?
a. alliteráció
b. allegória
c. megszemélyesítés

d. metonímia

„Hát kérem szépen, először is: ez még nem végleges bizonyítvány - ez csak afféle lenyomat, amit
ideiglenesen kiosztottak nekem. Hogy ma van a féléves bizonyítvány-nap, az nem jelent semmit. A többiek
tényleg kikapták a bizonyítványt, de az enyémet föl kellett küldeni a minisztériumba, mivel tévedések
derültek ki, amiket sürgősen orvosolni kell. Igen.”
Ki az idézett mű szerzője?
a. Karinthy Frigyes

b. Kosztolányi Dezső

c. Krúdy Gyula d. Móricz Zsigmond

Miről szól az idézett novella?
a. A fiú elmondja az igazat a bizonyítványával kapcsolatban az apjának.
b. A fiú büszke arra, hogy nem tanul, és ezzel másoknak is dicsekszik.
c. A fiú szégyelli, hogy mennyire buta, ezért elrejtette a bizonyítványát a szülei elől.
d. A fiú magyarázkodni próbál, miért lett rossz a bizonyítványa.
Melyik újsághoz köthető mindkét idézet szerzője?
a. Üstökös
b. Irodalmi Szemle
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c. Nyugat

d. Magyar Szó

