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TESZT

MAGYAR NYELV ÉS 
IRODALOMBÓL

UTASÍTÁSOK

• A teszt 20 feladatot tartalmaz, a megoldásra szánt idő 120 perc.

• Figyelmesen olvass el minden feladatot, értelmezd őket, majd gondolkodj el a felkínált 
megoldáson (bekeretezés, összekötés, aláhúzás, kiegészítés és egyéb)!

• Írj olvashatóan, ügyelve arra, hogy válaszaid érthetőek legyenek, nyelvtani és helyesírási 
szempontból pedig pontosak!

• Azokban a feladatokban, amelyekben hozzáírnod, kiegészítened kell a megadott szöveget, 
ne használj rövidítéseket, hanem a kért fogalom teljes nevét írd ki (pl. fn. helyett főnév, hH 
helyett helyhatározó stb.).

• A tesztet golyóstollal kell kitöltened (csak a kidolgozásnál használhatsz ceruzát és törlőgumit).

• A golyóstollal leírt válaszokat már nem szabad javítanod vagy áthúznod.

• A feladat jobb oldalán található négyzetbe ne írj semmit! Ide írják majd a feladat átnézői a 
pontszámot. Erre és az utolsó oldalra se írj!

• Amennyiben a feladatokkal előbb végzel, csendben hagyd el a termet, hogy ne zavarj másokat!

Sok sikert a munkához!
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1. Olvasd el figyelmesen az alábbi szöveget, majd karikázd be a megadott állítások közül az igazakat!

Ősi erdők nyomait hozták felszínre Nagy-Britannia
délnyugati partjain az elmúlt hetek viharai

A 4000–6000 évvel ezelőtt élt tölgyfák, fenyők, mogyoróbokrok maradványai Cornwall és Wales 
partjai mentén az után váltak láthatóvá, hogy a hatalmas hullámok a tengerbe mosták a homokot a 
strandokról. Az egyik legnagyobb prehistorikus erdőre a cornwalli Mount-öbölben bukkantak, ahol 
tölgyfa, bükkfa és fenyőrönkök emelkednek a tengerparton, némelyik öt méter magasan.

A tudósok körében közismert ezeknek a víz- és földalatti erdőknek a léte, a geológusoknak 
azonban most lehetőségük nyílt arra, hogy szénizotópos meghatározással kiderítsék korukat és 
megállapítsák, hogy az egész Mount-öblöt erdőségek borították 4000–6000 évvel ezelőtt – írja az MTI 
a BBC-re hivatkozva.

Ez az az időszak, amikor a Brit-szigeteken élő emberek lassan felhagytak a vadászó életmóddal, és 
elkezdtek növényt termeszteni. A rönköket várhatóan újra betemeti majd a dagály által a tengerpartra 
kihordott homok a következő hónapokban.

A viharok nemcsak erdők nyomait tárták fel, a térségben hajóroncsok, Devon grófságban egy 
vaskori település maradványai is felszínre kerültek.

(index.hu/tudomany/2014/02/21/hatezer_eves_tolgyeket_talaltak_nagy-britanniaban/)

a) A cornwalli Mount-öbölben 4000–6000 évvel ezelőtt leginkább fűzfák és almafák nőttek.

b) A fák maradványai az után váltak láthatóvá, hogy a hatalmas hullámok a tengerbe mosták a
homokot a strandokról.

c) Ez az az időszak, amikor a Brit-szigeteken élő emberek elkezdtek városokat építeni.

d) A viharok nyomán hajóroncsok is felszínre kerültek.

e) Devon grófságban egy bronzkori település maradványait tárták fel.
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2. Írd be a buborékokba, hogyan nevezzük a könyvborító szövegének szerkezeti egységeit!
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3. Figyelmesen olvasd el a verset!

Kompjúter egere volt Jackie –
Bajsza se, sajtja se volt neki.
Se füle, se farka
Nem volt – node tarka
Boci sem, marha sem volt Jackie!
Jackie nagy szerelme Cybill lett –
Bekattant, s teljesen kibillent...
Megírta imélben,
Eléggé kimérten:
„Jöjj, Cybill!” És persze Cybill ment.
S jött Cybill válasza: „Sőt, Jackie!
Dög szerkó a macskabőrdzseki!
Üzenem imélen –
Menüm sem kímélem!
Ezentúl fájlomat töltsd te ki!”
Jackie meg udvarolt Cybillnek:
„Picinyem, kattintok, imil megy!
Olvasd a honlapom –
Te vagy a Holnapom!
Jövőre becézhetsz Emilnek!”
Csak egy gép egere volt Jackie –
Tán elég esze se volt neki...
Ám értette módját,
S tudta Cybill kódját –
A Jövő menője volt Jackie!

(Kovács András Ferenc: Jackie, a kompjúter egere)

1. Húzd alá azt a néhány sort a versben, amely egy népszerű gyermekdalocskára utal!

2. Karikázd be, hogy milyen a vers hangulata!

szomorú               humoros               gúnyos
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4. Figyelmesen olvasd el a szöveget!

Piroska és a farkas eredetének titkát fejtette meg egy brit antropológus matematikai modell 
segítségével. A kutatókat régóta lenyűgözi, milyen erősen kapcsolódnak egymáshoz a különböző 
kultúrák szájról szájra szálló meséi. A történelmi-földrajzi irányzat úgy véli, a hasonló történetek 
nemzetközi típusokba sorolhatók, és az egyes csoportok visszavezethetők egy közös, ősi, eredeti 
meséig. Olyan matematikai modellt – filogenetikai analízist – használt a kutató, amellyel a biológusok 
tanulmányozzák a fajok eredetét és kialakulását. A modell segítségével most elkészült a Piroska és a 
farkas „evolúciós fája”. A tanulmány a PLOS ONE tudományos lap friss számában jelent meg. Jamie 
Tehrani, a Durhami Egyetem antropológusa, a tanulmány szerzője kimutatta, hogy a Piroska és a 
farkas és egy másik népszerű, sok nép ajkán élő mese, a Farkas és a hét kecskegida című mese közös 
ősre vezethető vissza. 

Azt derítette ki, hogy A farkas és a hét kisgida keletkezett először, az Kr.e. 1. században. Arról szól, 
hogy a ragadozó a kicsik anyjának adja ki magát, majd felfalja őket. Európában és a Közel-Keleten lett 
népszerű. A Piroska és a farkas, amelyben a nagy, gonosz vadállat nagymamának álruhájába öltözve 
becsapja és megeszi a kislányt, mintegy ezer évvel később keletkezhetett. A mese a 19. században a 
Grimm-fivérek gyűjteményébe is bekerült, ám gyökerei szájról szájra terjedő, francia, osztrák és észak-
olasz népmesékig nyúlnak vissza Tehrani kutatásai szerint. A történet számos változatát – köztük a 
Tigrisnagymama címűt – mesélik Afrikában és Ázsia sok országában, köztük Japánban, Kínában és 
Koreában is.

Tehrani a mese 58 változatát tanulmányozta a filogenetikai elemzésnek nevezett módszerrel. 
A munka során 72 változóra koncentrált, többek közt arra, a főszereplő kislány-e vagy kisfiú, esetleg 
testvérek, farkas, tigris vagy valami más állat „személyesíti meg” a gonoszt, milyen cselhez folyamodott 
a ragadozó, illetve megmentették-e végül a főhőst, vagy sem. Minden változó pontszámokat kapott 
annak alapján, mekkora a valószínűsége, hogy közös az eredetük. A pontszámok alapján rajzolható fel 
a fa, amely a történet terjedésének legvalószínűbb útjait ábrázolja. A népszerű feltevés szerint a Piroska 
és a farkas eredeti változata egy kínai népmese, innen terjedt a történet nyugat felé – magyarázta 
Tehrani. Elemzéséből azonban kiderült, a kínai változat alapul európai szájhagyományon, és nem 
fordítva. Ugyanezzel a módszerrel más népmesék eredetét is elemzi a kutató, és reméli, az így nyert 
információ adalékokkal szolgálhat az ősi népvándorlások megértéséhez.

(http://www.magyarszo.com/hu/2157/kultura_irodalom/103958/.htm)

Karikázd be a helyes választ!

1. A Piroska és a farkas mese eredeti változata:

a) koreai népmese

b) kínai népmese

c) európai népmese

d) afrikai népmese

2. Igaz vagy hamis az állítás? Keretezd be a helyes választ!

Egy matematikai modell segítségével elkészült a Piroska és a farkas „evolúciós fája”.

IGAZ  HAMIS
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5. Figyelmesen tanulmányozd a grafikont!

(http://www.ofi.hu/tudastar/internetes-palyazat-2000/mire-hasznalom)

Válaszolj a következő kérdésekre!

1. Írd a vonalra, hogy a lányok legnagyobb arányban mire használják az internetet?

_______________________________________________

2. Húzd alá a helyes választ! A Wikipédián való kutatásokhoz a lányok használják többször az

internetet. IGAZ  HAMIS

6. Toldalékold a szavakat, hogy értelmes mondatokat kapj!

„Berzsián költő utálta a rosszkedv___. A mások rosszkedvét is, de a magá___ kiváltképp.

Most éppen kiváltképp utálkozo___. Mert olyan szomorú volt, mint egy lyukas serpenyő.

– Ha a gazdád szomorú, szomorko___ te is – mondta mérges___ a bajszának, és kackiásról konyára
állította.

– Te se különbül – oktatta szép, tömör szakállát, és egy fránya mozdulattal összeborzolta.”

(Lázár Ervin: Berzsián és Dideki)
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7. Аz alábbi címek közül keretezd be azokat, amelyek megtalálhatóak a Helyesírási szabályzat 
tartalomjegyzékében! 

a) Az idegen szavak és nevek írása

b) A diáknyelv

c) Rövidítések és mozaikszók

d) A kezdőbetű

e) A nyelvcsere

f) A betűrendbe sorolás

8. Az alábbi táblázatba írd be a szavakat a megadott szempontok alapján!

barátság, Mariannal, narancs, Madách, itthon, Gaál, vesszővel, lepke

A kiejtés elve A szóelemzés elve A hagyomány elve Az egyszerűsítés elve

9. Egészítsd ki igekötős igékkel az alábbi szólásokat, közmondásokat!

________________az eszén.

Aki kíváncsi, hamar ________________.

______________ a ló másik oldalára.

Kölcsön kenyér ________________.

________________ a szög a zsákból.

10. Olvasd el figyelmesen a következő tanmesét, amelyet egy nagypapa mesél unokájának!

„Küzdelem zajlik a bensőmben” – mondta a fiúnak. „Rettentő harc ez, két farkas vívja egymással. 
Az egyik gonosz: ő a harag, irigység, bánat, mohóság, gőg, önsajnálat, bűntudat, sértődöttség, 
kisebbrendűség, hazugságok, felsőbbrendűség és önteltség. A másik jó: ő az öröm, béke, szeretet, 
remény, derűs nyugalom, alázat, kedvesség, jóakarat, nagylelkűség, igazság, együttérzés és hit. 
Ugyanez a harc benned is zajlik és mindenki másban is.” Az unoka elgondolkozott egy percre, majd 
megkérdezte a nagyapját: „Melyik farkas fog győzni?” „Amelyiket táplálod” – válaszolta a nagypapa. 

Írd le a tanmese rövid vázlatát!

_________________________________________________

_________________________________________________

_________________________________________________
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11. A következő verssorokban függőleges vonallal jelöld a szótövek és a toldalékok határát! 

„Tudom én már mit csinálok
üveges inasnak állok...”

(Weöres Sándor: Magyar népdal-variációk)

12. Milyenek lehetnek a mondatok a beszélő (a közlés) szándéka szerint? Kösd össze a mondatokat a 
megfelelő meghatározással!

1) Bárcsak tudnék hegedülni!    a) Kijelentő mondat

2) Meddig tart még a rossz idő?    b) Felszólító mondat

3) Szerdán nem megyek edzésre.   c) Felkiáltó mondat

4) Nyisd ki az ablakot!     d) Kérdő mondat

5) Jaj, ez fájt!      e) Óhajtó mondat

13. Olvasd el figyelmesen a meghatározást, majd egészítsd ki a mondatot!

A vándorlás és együttélés során átvett szavakat, melyek hangrendileg illeszkedtek a magyar 
nyelvhez, meghonosodtak, nem érezzük idegennek őket, _____________________szavaknak 
nevezzük. 

14. Írd a vonalra az alábbi mondat szavainak szófaját! 

Kedden  ________________________

tűző  ________________________

napsütésben ________________________

értem  ________________________

az  ________________________

iskolába  ________________________

15. Olvasd el az alábbi mondatot, majd oldd meg a feladatot!

Berzsián és Klopédia még odakinn sem tudott megmukkanni egy darabig...

(Lázár Ervin: Berzsián és Dideki)

a) A fenti mondatban a szokásos aláhúzással jelöld a mondatrészeket, majd ahol szükséges, az aláhúzás 
alá írd oda a mondatrész pontos megnevezését is (pl. minőségjelző)!

b) Állapítsd meg az alanyi szószerkezet fajtáját! Megoldásodat írd a vonalra!

_________________________________________________________________________
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16. Kösd össze az adott műnem nevét a hozzá tartozó lényegi meghatározással!

A. líra   a. színpadon eljátszott cselekmény

B. epika   b. az érzelemek intenzív kifejezése

C. dráma  c. elbeszélt történet

17. Milyen stilisztikai alakzatra ismersz Weöres Sándor Ballada a három falevélről című versének kiemelt 
szöveghelyeiben? Írd a nevét a megadott vonalra!

----------------------------
Az egyik magasba vágyott:
talált a felhők közt új világot,
emelte, emelte a szél.

A másik rohanni vágyott:
magasba hágott és mélybe szállott,
sodorta, sodorta a szél.

Harmadik szédülni vágyott:
szemét lehunyta, semmit se látott,
kavarta, kavarta a szél.

Lobogott három falevél.
------------------------------

A stilisztikai alakzat neve: _________________. 

18. Írd a kijelölt rovatba a felsorolt irodalmi művek műfaját!

Szabó Lőrinc: Tücsökzene

Csáth Géza: Egy vidéki gimnazista 
naplójából

Kaffka Margit: Színek és évek

Janikovszky Éva: A tükör előtt
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19. Orbán Ottó Hallod-e, te sötét árnyék... című költeménye tobzódik szóképekben, stilisztikai alakzatokban. 
Olvasd el figyelmesen a verset, és válaszolj a következő kérdésre!
Az emberélet mely tartalmának/jelenségének a metaforája itt a „sötét árnyék”?

 
Orbán Ottó
Hallod-e, te sötét árnyék...

Hallod-e, te sötét árnyék, ember vagy-e vagy csak árnykép.
Nem vagyok én sötét árnyék, sem ember, sem puszta árnykép,
Égi boltban kabát vagyok, rézgombjaim a csillagok,
Égi boltban kabát vagyok, rézgombjaim a csillagok.

Ha te vagy az ég kabátja, én vagyok az, aki váltja.
Én vagyok az, aki vakon bámulok ki az ablakon.
Hívlak, Isten, nyújtsd a karod, mikor szemem eltakarod.
Hívlak, ha vagy, nyújtsd a karod, legyen úgy, ahogy akarod.

Nyisd meg nekem a dombtetőt, a dombtetőn a temetőt.
A dombtetőn a temetőt, adj odáig menni erőt,
Hadd készítsek ott heverőt, hadd feküdjem le a sárba.
Hadd feküdjem le a sárba, ahogy kulcs talál a zárba.

Búcsúznék már, de nem könnyű, szakad szememből a könnyű.
Ősz szakállal mennydörögve gyöngyöt szór az ég a rögre.
Szakad az eső a földre, fehér szemfedővel föd be.
Szakad az eső a földre, belemosódom a ködbe.

A metafora e versben a(z) _________________ jelenségét jeleníti meg képileg.

20. Olvasd el Tolnai Ottó Nem hangzott el hasonló édes hang című versének részletét! Kimeltünk két 
szöveghelyet! Állapítsd meg, milyen szóképekről van szó!

Tolnai Ottó
Nem hangzott el hasonló édes hang

a pirkadat első pillanatában
olajazott mély madárfütty
amióta megütötte a guta a cseresznyét
s a kajszi is beleszakadt hozamába
nem hangzott hasonló édes hang udvarunkban
(…)

A szókép neve: _________________________

  


