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A teszteredmények megtekinthetők a Moja srednja škola: https://mojasrednjaskola.gov.rs honlapon, az azonosító szám szükséges
hozzá (a tanuló nyolc számjegyű kódja). A beolvasott teszt Pdf-formátumban való letöltéséhez, ahol az érettségi tesztek eredménye
érhető el, szükséges a teszt egyéni kódjának a beírása.

A tesz egyéni kódja: 628202112590
Amennyiben a szülőnek/törvényes képviselőnek van hozzáférése a Moj esDnevnik weboldalhoz, vagy hozzáférése van a
Portal za elektronsku identifikaciju eID.gov.rs honlaphoz, melyen keresztül beléphet a Moj esDnevnik oldalra, ebben az
esetben a teszteredményeken kívül hozzáférhet egyéb elektronikus szolgáltatásokhoz: fellebbezhet az érettségi teszteredményét
illetőleg, a kívánságlistát benyújthatja, valamint elektronikus úton iratkozhat a középiskolába.
Тестове, као ни делове тестова, није дозвољено умножавати нити јавно објављивати
без претходне сагласности Завода за вредновање квалитета образовања и васпитања.
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UTASÍTÁS A MUNKÁHOZ

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

• Írj olvashatón, ügyelj arra, hogy válaszaid érthetők 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 kéken író golyóstollal kell kitöltened (csak a kidolgozásnál használhatsz grafitceruzát és törlőgumit).
• Nem ismerjük el a grafitceruzával hagyott, illetve feketén író tollal és törölhető golyóstollal írt válaszokat.
• A lehetséges válaszokat felkínáló feladatokban nem ismerjük el a javított válaszokat.
• Amennyiben a lehetséges válaszok közül a helyes mellett helytelen választ is bejelölsz, 0 pontot kapsz.
• Ne írj semmit a QR kódokra (
), melyek minden oldalon megtalálhatók.
• Figyelj arra, hogy a feladatok más-más válaszadást követelnek meg!
Egyes feladatokban úgy jelölöd meg a helyes választ, hogy befested a megfelelő köröcskét. Ott, ahol több helyes
válasz lehetséges, több köröcskét festesz be. Ügyelj arra, hogy a köröcske be legyen festve, ugyanis csak akkor lesz a
válaszod elfogadva!

• Amennyiben a feladatokkal előbb végzel, add át a tesztet, és csendben hagyd el a termet!

Sok sikert kívánunk!

Тестове, као ни делове тестова, није дозвољено умножавати нити јавно објављивати
без претходне сагласности Завода за вредновање квалитета образовања и васпитања.
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FELADATOK AZ ÁLTALÁNOS ISKOLAI OKTATÁS ÉS NEVELÉS ZÁRÓVIZSGÁJÁRA

TESZT
MAGYAR NYELV

1.

Figyelmesen olvasd el a szöveget!
Vilmos-keksz
Elkészítési idő: 55 perc
Egy adag: 2276 kJ (542 kcal)
Hozzávalók 6 személyre: 60 dkg liszt, 10 dkg vaj, 3 dl tej, 3 tojás, 1 cs. vaníliás cukor, sütőpor. A sütőporral elkevert
lisztet jól összegyúrjuk a vajjal, tojással, vaníliás cukorral és 2-3 dl tejjel. A tésztát vékonyra nyújtjuk, gyengén
lisztezzük s hajtogatjuk. Ezt legalább ötször ismételjük, végül kekszvágóval kiszúrjuk, s meleg sütőben megsütjük.
Fesd be az igaz állítások előtti köröcskét!
A tésztát hatszor-hétszer hajtogatjuk.
A sütőport a lisztbe keverjük.
A süteménytésztába nem kell vizet tennünk.
A vékonyra nyújtott tésztát egészben, a tepsi hátlapján sütjük meg.

2.

Figyelmesen olvasd el a szövegrészletet!
Fegyver csörög, haló hörög,
A nap vértóba száll,
Vérszagra gyűl az éji vad:
Te tetted ezt, király!
Levágva népünk ezrei,
Halomba, mint kereszt,
Hogy sírva tallóz aki él:
Király, te tetted ezt!”
Máglyára! el! igen kemény –
Parancsol Eduárd –
Ha! lágyabb ének kell nekünk;
S belép egy ifju bárd.
Fesd be az igaz állítások előtti köröcskét!
A szöveg műfaja dal.
A szöveg műfaja ballada.
A szövegre jellemző a sűrítés, a kihagyásos szerkesztés.
A szöveg stílusa vidám, szellemes.
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3.

Ha szeretnél megbizonyosodni róla, hogyan kell helyesen írni a Városi Múzeum kifejezést, A magyar helyesírás
szabályainak melyik fejezetében tájékozódsz?
Fesd be a helyes válasz előtti köröcskét!
A különírás és az egybeírás
Az írásjelek
A tulajdonnevek írása
A hangjelölés

4.

Töltsd ki a táblázatot! A helyesírásra ügyelj!
Iskolád teljes neve:
Az utcád neve:
A háziállat(od) neve:
Kedvenc országod neve:

5.

Figyelmesen olvasd el a szósort! Melyik helyesírási alapelv érvényesül a kiemelt szavakban?
pehely, egyszer, szó, adja, ékes, muszáj, Kossuth
Fesd be a helyes válasz előtti köröcskét!
Kiejtés elve
Hagyomány elve
Szóelemzés elve
Egyszerűsítés elve

-2-

Тестове, као ни делове тестова, није дозвољено умножавати нити јавно објављивати
без претходне сагласности Завода за вредновање квалитета образовања и васпитања.
© 2021 ТестМастер, Факултет организационих наука, Универзитет у Београду

6.

Figyelmesen olvasd el a szavakat!
zebra, madár, nagyban, dinnye
Fesd be a helyes válasz előtti köröcskét!
A szavakban a mássalhangzók mind zöngétlenek.
A szavakban a mássalhangzók mind zöngések.
A szavakban vannak zöngés és zöngétlen mássalhangzók is.

7.

Figyelmesen olvasd el a szósort!
lap, fül, oldal, csiga, levél
Határozd meg, hogy hangalak és jelentés alapján melyik megnevezés vonatkozik a fenti szósorra!
Fesd be a helyes válasz előtti köröcskét!
rokon értelmű szavak
egyjelentésű szavak
többjelentésű szavak
hasonló hangalakú szavak
azonos alakú szavak
ellentétes jelentésű szavak

8.

Melyik nyelvi réteghez tartozik az alábbi szósor?
hardver, fájl, szoftver, csip
Fesd be a helyes válasz előtti köröcskét!
sportnyelv
diáknyelv
szleng
szaknyelv
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9.

Ha nem ismered a kemence és a suba szavak jelentését, akkor melyik kézikönyvben nézel utána?
Fesd be a helyes válasz előtti köröcskét!
Idegen szavak és kifejezések szótára
Kiejtési szótár
Szinonimaszótár
Etimológiai szótár
A magyar helyesírás szabályai
Magyar értelmező szótár

10.

Alakítsátok át a következő kérdő mondatokat felszólítókká! A számon és személyen ne változtassatok! Ügyeljetek a
helyesírásra!
1. Kinyitjátok a madárketreceket?
2. Bekerítjük a kacsákat?

11.

_______________________________________________

_______________________________________________

Figyelmesen olvasd el a mondatot! Melyik a minőségjelzős szószerkezet?
Fesd be a helyes válasz előtti köröcskét!
A széles, szenes göröngyök felett egy kevés könnyű hamu remeg.
széles göröngyök
göröngyök felett
hamu remeg
kevés hamu
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12.

Olvasd el az alábbi szöveget!
A 16. század közepéig a latin volt a művelt beszéd és írás nyelve. Mátyás király korának költői és tudósai is latin
nyelvű munkáikkal szereztek európai hírnevet a reneszánsz kultúra magyarországi központjának. A magyar
bibliafordítás fejlődésének a reformáció hazai térhódítása adott újabb nagy lendületet.
Heltai Gáspár fordítása nem terjedt el, szemben az örökségét folytató Félegyházi Tamás, debreceni református
lelkész 1586-ban kiadott magyar Újszövetség-fordításával, amely az első országosan ismert, nagy hatású fordítás lett.
1590-ben vált teljessé a Biblia mindmáig legismertebb és ma is gyakran használt magyar fordítása, Károli
Gáspár „Vizsolyi Bibliája”. Ez egyben a legrégibb fennmaradt valóban teljes bibliafordítás. Valójában csak az
ószövetségi részt nevezhetjük Károli eredeti munkájának.
Melyik nyelvtörténeti korszakra ismertél rá a fenti szöveg olvasása során?
Fesd be a helyes válasz előtti köröcskét!
az ősmagyar korra
az ómagyar korra
a középmagyar korra
az újmagyar korra

13.

Figyelmesen olvasd el a szósort!
madárlátta, szúette, porlepte, napsütötte, maholnap, eszik-iszik, él-hal
Fesd be az igaz állítások előtti köröcskét!
A szósorban csak alárendelő szóösszetételek vannak.
A szósorban alárendelő és mellérendelő szóösszetételek is vannak.
A szósorban öt alárendelő és két mellérendelő szóösszetétel van.
A szósorban csak mellérendelő szóösszetételek vannak.
A szósorban négy alanyos alárendelő szóösszetétel és három mellérendelő szóösszetétel van.

14.

Figyelmesen olvasd el az állandósult szókapcsolatot!
A szegény embert még az ág is húzza.
Határozd meg az állandósult szókapcsolat fajtáját!
Fesd be a helyes válasz előtti köröcskét!
szóláshasonlat
szólás
közmondás
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15.

Figyelmesen olvasd el az apróhirdetést!
„Az einstand méltatlan cselekedet. A zászlót vissza fogjuk szerezni, és megvédjük az életünk árán is a grundot!”
Állapítsd meg a szerzőt és a műcímet! Az apróhirdetés ebben segít.
Fesd be a helyes válasz előtti köröcskét!
Gárdonyi Géza: Egri csillagok
Tamási Áron: Ábel a rengetegben
Molnár Ferenc: A Pál utcai fiúk
Fekete István: Tüskevár

16.

Figyelmesen olvasd el a szöveget! Határozd meg a műnemét!
Fesd be a helyes válasz előtti köröcskét!
Áldalak búval, vigalommal,
féltelek szeretnivalómmal,
őrizlek kérő tenyerekkel:
buzaföldekkel, fellegekkel.
Topogásod muzsikás romlás,
falam ellened örök omlás,
düledék-árnyán ringatózom,
leheletedbe burkolózom.
(József Attila)
líra
dráma
epika
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17.

Olvasd el a meghatározást!
Az irodalomban a legkisebb önálló kifejezőegység, amely a műalkotásokon belül ismétlődik. Pl. síp, ördög, aranyhaj,
krajcár stb.
Fesd be azt a köröcskét, amelyik a meghatározásra vonatkozik!
téma
cselekmény
motívum
hős

18.

Figyelmesen olvasd el az idézetet! Határozd meg a kiemelt szóképet/stíluseszközt!
Felség! valóban koronád
Legszebb gyémántja Velsz:
Földet, folyót, legelni jót,
Hegy-völgyet benne lelsz.
Fesd be a helyes válasz előtti köröcskét!
hasonlat
megszemélyesítés
metafora
metonímia
szinesztézia
szimbólum
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19.

Figyelmesen olvasd el a szöveget!
„Fölkelek, iszom egy pohár vizet, kimegyek az erkélyre, egy fehér petúniát félig kirángatott éjjel a szél,
visszakaparom a földbe, kezet mosok, menekülök... aztán mégis leülök újra az asztalhoz, hallgatózom. És
légyzümmögést hallok, rengeteg légy legyez körülöttem. Nagyon figyelek, a zümmögés halkul, kicsi, meztelen
talpak tapsolnak a földön s látom, pedig akkor nem is láttam épp − sok aprócska láng emelkedik fel a nyomból és
libeg. A por. Az ablak alatt sávot vonnak, csúsznak a talpak. Mozgatom a nagy diófaágat, apa arcáról hajtom vele a
legyeket, nem fordulok oldalt, de érzem, belesnek a függöny résein át. Pista és Feri várnak rám, játszani akarnak.“
(Radnóti Miklós: Ikrek hava)
Határozd meg az részlet elbeszélőjét! Írd a vonalra a válaszod!
__________________________________________________

20.

Figyelmesen olvasd el a szövegrészeket!

Fesd be az igaz állítások előtti köröcskét!
Az 1-es számú szöveg az epikai műnembe tartozik.
A 2-es számú szöveg a drámai műnembe tartozik, melynek alapműfaja a komédia és tragédia.
Mind a három szöveg lírai műnembe sorolandó.
Az 1-es számú szöveg lírai alkotás, és intertextuális utalás is.
A hármas számú szöveg epikai alkotás.
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