
Oktatási és Nevelési Minőségellenőrző Intézet                                                                                                                                             2014/2015 

Záróvizsga 

A NYOLCADIK OSZTÁLYOS TANULÓK RÉSZÉRE MAGYAR NYELVBŐL KIDOLGOZOTT TUDÁSFELMÉRŐ TESZT 
SPECIFIKÁCIÓJA (LEÍRÁSA) 

A feladat 
sorszáma A szabvány témaköre Szint Feladattípus Követelmény 

1.  Olvasási készség és szövegértés alapszint Rövid válasz – egy szóban, ill. egy mondatban. MNY.1.1.6. 
2.  Olvasási készség és szövegértés középszint Rövid válasz – egy szóban, ill. egy mondatban. MNY.2.1.8. 
3.  Olvasási készség és szövegértés haladó szint Rövid válasz – egy szóban, ill. egy mondatban. MNY.3.1.5. 
4.  Szövegalkotás alapszint Többszörös választás. MNY.1.2.1. 
5.  Szövegalkotás alapszint Kiegészítés. MNY.1.2.7. 
6.  Szövegalkotás középszint Illesztés – oszályozás (besorolás). MNY.2.2.6. 
7.  Nyelvi szintek grammatikája, jelentéstan, a 

nyelv rétegződése, a magyar nyelv története alapszint Rövid válasz – egy szóban, ill. egy mondatban. MNY.1.3.1. 

8.  Nyelvi szintek grammatikája, jelentéstan, a 
nyelv rétegződése, a magyar nyelv története alapszint Rövid válasz – egy szóban, ill. egy mondatban. MNY.1.3.10. 

9.  Nyelvi szintek grammatikája, jelentéstan, a 
nyelv rétegződése, a magyar nyelv története alapszint Illesztés – oszályozás (besorolás). MNY.1.3.12. 

10.  Nyelvi szintek grammatikája, jelentéstan, a 
nyelv rétegződése, a magyar nyelv története középszint Rövid válasz – egy szóban, ill. egy mondatban. MNY.2.3.4. 

11.  Nyelvi szintek grammatikája, jelentéstan, a 
nyelv rétegződése, a magyar nyelv története középszint Többszörös választás. MNY.2.3.6 

12.  Nyelvi szintek grammatikája, jelentéstan, a 
nyelv rétegződése, a magyar nyelv története középszint Rövid válasz – egy szóban, ill. egy mondatban. MNY.2.3.15. 

13.  Nyelvi szintek grammatikája, jelentéstan, a 
nyelv rétegződése, a magyar nyelv története haladó szint Illesztés – oszályozás (besorolás). MNY.3.3.2. 

14.  Nyelvi szintek grammatikája, jelentéstan, a 
nyelv rétegződése, a magyar nyelv története haladó szint Rövid válasz – egy szóban, ill. egy mondatban. MNY.3.3.11. 

15.  Irodalom alapszint Rövid válasz – egy szóban, ill. egy mondatban. MNY.1.4.3. 
16.  Irodalom alapszint Többszörös választás. MNY.1.4.4. 
17.  Irodalom alapszint Többszörös választás. MNY.1.4.6. 
18.  Irodalom középszint Rövid válasz – egy szóban, ill. egy mondatban. MNY.2.4.5. 
19.  Irodalom középszint Rövid válasz – egy szóban, ill. egy mondatban. MNY.2.4.11. 
20.  Irodalom haladó szint Többszörös választás; rövid válasz – egy szóban, ill. egy mondatban. MNY.3.4.3. 

 


