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A diák kódszáma: …………………………………….

Húzd alá a helyes válaszokat! Minden feladat esetében csak egy helyes válasz van.
1.

Jelöld, melyik alak felel meg a magyar helyesírási szabályoknak!
a. Babitscsal
b. Babits-csal
c. Babits-tsal
a. Petőfi Sándori
b. Petőfi Sándor-i
c. Petőfi sándori
a. Kelet-Szlovákia
b. kelet-Szlovákia
c. Kelet-szlovákia
a. balettáncosnő
b. balett táncosnő
c. balett-táncosnő
a. csoki mikulás
b. csoki-mikulás
c. csokimikulás

2.

Mi az alábbi mondat állítmánya?

A fiam karmester lesz.
a. lesz
3.

b. karmester lesz

d. nem tartalmaz állítmányt

c. a fiam lesz

Állapítsd meg az alábbi összetett mondat fajtáját!

A lónak négy lába van, mégis megbotlik.
a.
b.
c.
d.
4.

alárendelő, okhatározói
mellérendelő, ellentétes
mellérendelő, magyarázó
mellérendelő, kapcsolatos

Állapítsd meg az aláhúzott szó szófaját!

Az elkészült torta nagyon szép lett.
a.
5.

d. állítmány

aki

c. bárki

b. olyan

d. amikor

költség

b. színpad

c. tudással

d. anyja

Az alábbi szavak közül melyek tartoznak a rokon értelmű szavak jelentéstani kategóriájába?
a.

8.

c. igekötős ige

Az alábbi szavak közül melyikben található összeolvadás?
a.

7.

b. melléknév

Az alábbi szavak közül melyik nem névmás?
a.

6.

melléknévi igenév

toll, zebra

b. fog, sír

c. jelentése, jelentősége

d. kutya, eb

Mit jelent a bottal ütheti a nyomát szólás?
a.

verekedésre készül

d. hiába üldözi, már elmenekült

b. sportol

c. néphagyományt őriz

9.

Az alábbi szavak közül melyik nem tartalmaz jelet?
a.

írat

b. írj

c. írass

d. írna

10. Állapítsd meg a következő szóban a kijelölt toldalék fajtáját!
kérhet
a.

képző

b. jel

d. egyik sem, ez a szótő része

c. rag

11. Melyik a jegyellenőrzés szó helyes elválasztása?
a.

jegy-el-len-őr-zés

b. je-gyel-len-őr-zés

c. jegy-el-le-nőr-zés

d. jegy-e-lle-nőr-zés

12. Az alábbi jellemzők közül melyik nem igaz a regénnyel kapcsolatban?
a. prózában írják
b. van cselekménye
c. Jókai Mór A kőszívű ember fiai című alkotása ebben a műfajban íródott
d. Móricz Zsigmond regényei romantikusak
13. Válaszold meg a következő művel, idézettel kapcsolatos kérdéseket!
a) Tragédia
Ki a fenti mű szerzője?
a.

Móricz Zsigmond

b. Móra Ferenc

c. Karinthy Frigyes

d. Mikszáth Kálmán

Határozd meg a fenti alkotás műfaját!
a.

novella

b. regény

c. ballada

d. elbeszélő költemény

c. József Attila

d. Ady Endre

b) Még nyílnak a völgyben a kerti virágok,
Még zöldel a nyárfa az ablak előtt,
De látod amottan a téli világot?
Már hó takará el a bérci tetőt.
Még ifju szivemben a lángsugarú nyár
S még benne virít az egész kikelet,
De íme sötét hajam őszbe vegyűl már,
A tél dere már megüté fejemet.
Ki az idézett költemény szerzője?
a.

Babits Mihály

b. Petőfi Sándor

Hogy nevezzük a szövegben kiemelt szóképeket?
a.

metafora
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b. megszemélyesítés

c. alliteráció

d. perszonifikáció

Elért pontszám:

