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UTASÍTÁS A MUNKÁHOZ

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

• 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!
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ÜRES OLDAL

FELADATOK AZ ÁLTALÁNOS ISKOLAI OKTATÁS ÉS NEVELÉS ZÁRÓVIZSGÁJÁRA
TESZT

MAGYAR NYELV

2. Olvasd el a szöveget, és határozd meg a stílusát! Fesd be a helyes válasz előtti köröcskét!

A kanyaró elleni oltás bevezetése előtt évente 2,6 millióan haltak meg e betegség miatt, azonban a védőoltás
elérhetetlensége vagy épp az oltásellenesség miatt még 2017-ben is 110 ezer áldozata volt a vírusnak, nagyrészt 5 év
alatti gyerekek körében, és a szám azóta is emelkedik. Az oltás olcsó, kb. egy dollárba kerül egy gyerek védetté tétele, a
legnagyobb problémát a fejlődő országokban vagy a fegyveres konfliktusok helyszínein az egészségügyi hálózat hiánya,
összeomlása jelenti. Sok olyan országban is újból felütötte a fejét a betegség, ahol már korábban megszűnt, vagy nagyon
közel állt az eltűnéshez, és ez aggodalomra ad okot.

szépirodalmi stílus

tudományos stílus

hivatalos stílus

levélstílus

1. Figyelmesen tanulmányozd a diagramot, majd karikázd be, hogy az alábbi állítások igazak vagy hamisak!

1) A vízfogyasztás alakulását négyzetméterben fejezték ki minden évben. IGAZ HAMIS

2) Az egy főre jutó vízfogyasztás a 17 év alatt pontosan a felére csökkent. IGAZ HAMIS
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3. Figyelmesen olvasd el a szöveget, és karikázd be a helyes állítást!

Először is tudnunk kell, hogy amikor a Sorsnak nevezett osztályfőnök mellénk ülteti új osztálytársunkat,
padszomszédunk még nincs tisztában azzal, hogy ő csak a mi szórakoztatásunkra, a tanórán nyújtandó segítségre és
egyéb testi-lelki kiszolgálásunkra jött létre a fejlődés kiszámíthatatlan jóvoltából. Nevelésénél, kezdetben, célravezető
az Északi-sark módszert választani. Amikor például hozzánk szól a szerencsétlen előember, mert radírra van szüksége,
vagy nem tudja, hogy Arkhimédész nem spanyol táncdalénekesnő, mi jeges csönddel nézzünk át rajta. Tekintetünkben
a dermesztő közöny tűkristályai csillogjanak, hogy beleremegjen a nyomorult térdkalácsa.

(Nógrádi Gábor: Hogyan neveljük a padszomszédunkat – részlet)

1) Arkhimédész spártai táncdalénekesnő volt. IGAZ HAMIS

2) Az Északi-sark módszer egy nevelési elv, az osztályfőnököt nevelgetjük vele. IGAZ HAMIS

3) Az új diák egy osztályban szinte mindig balek. IGAZ HAMIS

4) A szöveg alapján az előember az igazi ősember. IGAZ HAMIS

4. Az alábbi mondatokban helyesírási vagy nyelvhelyességi hibák találhatók! Írd le helyesen a mondatokat!

1) Egésséges vagyok. _____________________________________________________________________________

2) Szívesen látnák egy ötöst a naplóban matekból! ______________________________________________________

3) A feladatok el lettek végezve. ____________________________________________________________________

4) Az új szobám igazán szép helység. ________________________________________________________________

5. Az egyjegyű betűt teljesen elkülönítjük az azonos írásjeggyel kezdődő, de külön mássalhangzót jelölő kétjegyű (illetve
háromjegyű) betűtől. Mindig az egyjegyű betű van előbb, például:

cudar Zoltán
cukor zongora
cuppant zúdul
csalit zsalu
csata zseni
Csepel Zsigmond

A helyesírási szabályzat melyik területével foglalkozik a fenti paragrafus? Fesd be a helyes válasz előtti köröcskét!

A hangok jelölése

A szóelemző írásmód

A betűrendbe sorolás

19. Figyeld meg az alábbi költemények versformáját! Írd a művek alá a megnevezésüket!

2. Daloskönyv – 95.

Tégy oda, hol a nap mindent kiéget,vagy hol
a jég sem olvad fel hevén,
vagy hol szelíd forrása hőnek, fénynek;
hol a nép gőgös, vagy hol bölcs, szerény;

helyezz alantas vagy fennkölt körökbe;
hosszú éjbe vagy kurta napba vess,
verőfénybe vagy gomolygó ködökbe;
legyek ifjú vagy vénségtől deres;

helyezz a földre, égbe vagy pokolba,
hegyre, völgybe, hányjon tajtékos ár;
legyek szabad, vagy láncon, mint a szolga;

ép vagy beteg, jó vagy rossz hírű bár:
Tiéd leszek, s ez az egy gondolat
vigasztal majd, ha remény sem marad.

(Tóthfalusi István fordítása)

Válasz: ______________________________ Válasz: ______________________________

20. Figyelmesen olvasd el a versrészletet!

1. A kiemelt sorban karikázd be a szinesztéziákat!
2. Az utolsó sorban húzd alá az alliteráló szavakat!
3. Húzd alá a hibás igealakot a versrészletben!

Kékkel húgomnak, anyámnak arannyal:
arany-imát írnék az én anyámnak,
arany-tüzet,_arany-szót,_mint_a_hajnal.
És el nem unnám, egyre-egyre írnák
egy vén toronyba, szünes-szüntelen.
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16. Figyelmesen olvasd el a szövegeket!

1-es számú szöveg

József Attila: NYÁR
(Részlet)

Aranyos lapály, gólyahír,
áramló könnyűségű rét.
Ezüst derűvel ráz a nyír
egy szellőcskét és leng az ég.

Jön a darázs, jön, megszagol,
dörmög s a vadrózsára száll.
A mérges rózsa meghajol –
vörös, de karcsú még a nyár.

Írd a vonalra a szóbeli irodalom műfajához tartozó
szöveg számát! ________

2-es számú szöveg

Tavaszi szél vizet áraszt, virágom, virágom
Minden madár társat választ, virágom, virágom

Hát én immár kit válasszak, virágom, virágom
Te engemet, én tégedet, virágom, virágom

Zöld pántlika könnyű gúnya, virágom, virágom
Mert azt a szél könnyen fújja, virágom, virágom

De a fátyol nehéz gúnya, virágom, virágom
Mert azt a bú földig húzza, virágom, virágom

17. Olvasd el a szöveget, és válaszolj röviden a kérdésekre!

A falhoz tapadtam. Az arabot egy sunyi, gyors mozdulattal becsúsztattam a zsebembe. Mintha többé nem is
akarnám látni. Mintha sose találkoztunk volna.

Leváltam a falról. Tovább fölfelé. Elővettem az arabot. Megint csak végigsimítottam rajta.
Gyanakvó arcok fogadtak a vacsoraasztalnál.
Apa ránk nézett, ahogy úgy odavetette:
– Sétáltatok? Vagy beültetek egy moziba?
Ez egyáltalán nem hangzott humorosan. Ezt elég rondán odakente. Igazán nem lehetett csodálkozni, hogy az

arab megjelent egy tányér mellett. A fehér abroszon egy fehér tányér mellett.

a) Ki a részlet elbeszélője? ____________________________________________

b) A mű elbeszélője azonos a szerzővel? _____________________________

18. Olvasd el a szövegeket, és állapítsd meg, melyik utal A Pál utcai fiúk című regény cselekményére, és melyik értelmezi
a szöveget! Írd a megfelelő vonalra az alábbi megállapítások előtti betűjelet!

a) a regény értelmezése b) a regény cselekménye

1. A kapitányok, főhadnagyok és hadnagyok csak amúgy kedélyesen szalutáltak egymásnak a grundon, még ha
százszor is találkoztak egy délután. Úgy kutyafuttában emelték a kezüket a sapkájukhoz, és azt mondták egymásnak:
„Szervusz!” Csak a szegény Nemecseknek kellett magát minduntalan haptákba vágnia, és némán, mereven szalutálni.
_______

2. Az 1899 márciusában játszódó sztori idején Budapest már elnyerte modern nagyváros jellegét, a körutat már
villamos szelte, de még járt a lóvasút a Vámház körúton. A regény egy fizikaórával indít, amelyet a gyerekek eléggé
untak, és bámészkodtak az ablakon át a városra, ahol „tülköltek a lóvasúti kocsisok, valamelyik udvaron dalolt egy
cselédlány, de egészen mást, mint amit a zongora-verkli játszott.” Ez a néhány utca által behatárolt mikrokörnyezet,
amelyben a középiskolás korú fiatalok „bandaháborúja” zajlik, nemcsak urbánus tér, hanem a tágabb társadalom
leképeződése, ahol hierarchikus rend uralkodik, amelynek megvannak a vezetői, élvezői és alávetettjei, valamint
ellenségei is. _______

6. Határozd meg a helyesírási alapelveket! Írd a szavakat a megfelelő mezőbe!

barátság, lyukas, szállj, kép, Tóth, asszony

SZAVAK

Szóelemző alapelv

HELYESÍRÁSI ALAPELVEK

Hagyományos alapelv

Egyszerűsítő alapelv

Kiejtés szerinti alapelv

7. 1. A szavak kiemelt betűjét cseréld a megfelelő zöngésségi párjára, a kapott szót írd is le!

zsír ‒ ________, dél ‒___________, volt ‒______________ szár ‒_____________

2. Írj két állatfajtát, amelyben csak zöngés mássalhangzók vannak: __________, __________

8. Fesd be a 3 összetett mondat előtt álló köröcskét!

Péter, aki nagyon jó tanuló, mellettem ül.

Hol van Andrea, Peti és Simon?

Aktákba írják, miről álmodtam.

Szeretném, ha szeretnél!

A sárga levelek cikázva, kergetőzve hullottak a sejtelmes, sötét, bársonyos éjszakában.

9. Töltsd ki a táblázatot!

gyönyörű, zöldbab, lép, fej, málnabokor, szép

Rokon értelmű szavakAzonos alakú szavak Egyjelentésű szavak
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12. Melyik ágrajz felel meg az alábbi mondatnak? Fesd be a helyes válasz előtti köröcskét!

A középkor óta sok ember járhatott a külső barlangban.

00b62b97-172c-4c0a-8df3-a2b800dc1e75

10. Töltsd ki a táblázatot!

Szám/
személy

Ige Idő Ragozás (ige és

tárgy viszonya)

Átváltás a
másik

ragozásba

Mód

higgyed

rajzolták

11. Írd az alábbi táblázatba a megadott szavak szóelemeit!

Szótő Képző Jel

látott1.

2.

3.

4.

5.

házban

kisebb

kertész

lépj

Rag

13. Csoportosítsd a szóösszetételeket!

csőlakó, réges-rég, éjjel-nappal, szélvédett, egérfogó, siketnéma

mellérendelő szóösszetételekalárendelő szóösszetételek

00b62b97-172c-4c0a-8df3-a2b800dc1e75

14. Állapítsd meg, hogy az alábbi idézetek melyik nyelvemlékünkből valók! Írd a megadott címek közül a megfelelőt az
adott helyre! Számmal az időt is határozd meg!

Halotti beszéd és könyörgés, Érdi-kódex,
Tihanyi apátság alapítólevele, Ómagyar Mária-siralom

NYELVEMLÉK NEVE

„Világ világa,
virágnak virága!
keserüen kinzatul,
vos szegekkel veretül!”

NYELVEMLÉK RÉSZLETE IDEJE

„Látjátok feleim
szemetekkel, mik
vagyunk. Isa, por és
hamu vagyunk.”

15. Töltsd ki a táblázatot!

A mű szereplőjeMű címe

György, Miklós

Nyilas Misi, Orczy

Geréb, Boka
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12. Melyik ágrajz felel meg az alábbi mondatnak? Fesd be a helyes válasz előtti köröcskét!

A középkor óta sok ember járhatott a külső barlangban.

00b62b97-172c-4c0a-8df3-a2b800dc1e75

10. Töltsd ki a táblázatot!

Szám/
személy

Ige Idő Ragozás (ige és

tárgy viszonya)

Átváltás a
másik

ragozásba

Mód

higgyed

rajzolták

11. Írd az alábbi táblázatba a megadott szavak szóelemeit!

Szótő Képző Jel

látott1.

2.

3.

4.

5.

házban

kisebb

kertész

lépj

Rag

13. Csoportosítsd a szóösszetételeket!

csőlakó, réges-rég, éjjel-nappal, szélvédett, egérfogó, siketnéma

mellérendelő szóösszetételekalárendelő szóösszetételek

00b62b97-172c-4c0a-8df3-a2b800dc1e75

14. Állapítsd meg, hogy az alábbi idézetek melyik nyelvemlékünkből valók! Írd a megadott címek közül a megfelelőt az
adott helyre! Számmal az időt is határozd meg!

Halotti beszéd és könyörgés, Érdi-kódex,
Tihanyi apátság alapítólevele, Ómagyar Mária-siralom

NYELVEMLÉK NEVE

„Világ világa,
virágnak virága!
keserüen kinzatul,
vos szegekkel veretül!”

NYELVEMLÉK RÉSZLETE IDEJE

„Látjátok feleim
szemetekkel, mik
vagyunk. Isa, por és
hamu vagyunk.”

15. Töltsd ki a táblázatot!

A mű szereplőjeMű címe

György, Miklós

Nyilas Misi, Orczy

Geréb, Boka
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16. Figyelmesen olvasd el a szövegeket!

1-es számú szöveg

József Attila: NYÁR
(Részlet)

Aranyos lapály, gólyahír,
áramló könnyűségű rét.
Ezüst derűvel ráz a nyír
egy szellőcskét és leng az ég.

Jön a darázs, jön, megszagol,
dörmög s a vadrózsára száll.
A mérges rózsa meghajol –
vörös, de karcsú még a nyár.

Írd a vonalra a szóbeli irodalom műfajához tartozó
szöveg számát! ________

2-es számú szöveg

Tavaszi szél vizet áraszt, virágom, virágom
Minden madár társat választ, virágom, virágom

Hát én immár kit válasszak, virágom, virágom
Te engemet, én tégedet, virágom, virágom

Zöld pántlika könnyű gúnya, virágom, virágom
Mert azt a szél könnyen fújja, virágom, virágom

De a fátyol nehéz gúnya, virágom, virágom
Mert azt a bú földig húzza, virágom, virágom

17. Olvasd el a szöveget, és válaszolj röviden a kérdésekre!

A falhoz tapadtam. Az arabot egy sunyi, gyors mozdulattal becsúsztattam a zsebembe. Mintha többé nem is
akarnám látni. Mintha sose találkoztunk volna.

Leváltam a falról. Tovább fölfelé. Elővettem az arabot. Megint csak végigsimítottam rajta.
Gyanakvó arcok fogadtak a vacsoraasztalnál.
Apa ránk nézett, ahogy úgy odavetette:
– Sétáltatok? Vagy beültetek egy moziba?
Ez egyáltalán nem hangzott humorosan. Ezt elég rondán odakente. Igazán nem lehetett csodálkozni, hogy az

arab megjelent egy tányér mellett. A fehér abroszon egy fehér tányér mellett.

a) Ki a részlet elbeszélője? ____________________________________________

b) A mű elbeszélője azonos a szerzővel? _____________________________

18. Olvasd el a szövegeket, és állapítsd meg, melyik utal A Pál utcai fiúk című regény cselekményére, és melyik értelmezi
a szöveget! Írd a megfelelő vonalra az alábbi megállapítások előtti betűjelet!

a) a regény értelmezése b) a regény cselekménye

1. A kapitányok, főhadnagyok és hadnagyok csak amúgy kedélyesen szalutáltak egymásnak a grundon, még ha
százszor is találkoztak egy délután. Úgy kutyafuttában emelték a kezüket a sapkájukhoz, és azt mondták egymásnak:
„Szervusz!” Csak a szegény Nemecseknek kellett magát minduntalan haptákba vágnia, és némán, mereven szalutálni.
_______

2. Az 1899 márciusában játszódó sztori idején Budapest már elnyerte modern nagyváros jellegét, a körutat már
villamos szelte, de még járt a lóvasút a Vámház körúton. A regény egy fizikaórával indít, amelyet a gyerekek eléggé
untak, és bámészkodtak az ablakon át a városra, ahol „tülköltek a lóvasúti kocsisok, valamelyik udvaron dalolt egy
cselédlány, de egészen mást, mint amit a zongora-verkli játszott.” Ez a néhány utca által behatárolt mikrokörnyezet,
amelyben a középiskolás korú fiatalok „bandaháborúja” zajlik, nemcsak urbánus tér, hanem a tágabb társadalom
leképeződése, ahol hierarchikus rend uralkodik, amelynek megvannak a vezetői, élvezői és alávetettjei, valamint
ellenségei is. _______

6. Határozd meg a helyesírási alapelveket! Írd a szavakat a megfelelő mezőbe!

barátság, lyukas, szállj, kép, Tóth, asszony

SZAVAK

Szóelemző alapelv

HELYESÍRÁSI ALAPELVEK

Hagyományos alapelv

Egyszerűsítő alapelv

Kiejtés szerinti alapelv

7. 1. A szavak kiemelt betűjét cseréld a megfelelő zöngésségi párjára, a kapott szót írd is le!

zsír ‒ ________, dél ‒___________, volt ‒______________ szár ‒_____________

2. Írj két állatfajtát, amelyben csak zöngés mássalhangzók vannak: __________, __________

8. Fesd be a 3 összetett mondat előtt álló köröcskét!

Péter, aki nagyon jó tanuló, mellettem ül.

Hol van Andrea, Peti és Simon?

Aktákba írják, miről álmodtam.

Szeretném, ha szeretnél!

A sárga levelek cikázva, kergetőzve hullottak a sejtelmes, sötét, bársonyos éjszakában.

9. Töltsd ki a táblázatot!

gyönyörű, zöldbab, lép, fej, málnabokor, szép

Rokon értelmű szavakAzonos alakú szavak Egyjelentésű szavak
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3. Figyelmesen olvasd el a szöveget, és karikázd be a helyes állítást!

Először is tudnunk kell, hogy amikor a Sorsnak nevezett osztályfőnök mellénk ülteti új osztálytársunkat,
padszomszédunk még nincs tisztában azzal, hogy ő csak a mi szórakoztatásunkra, a tanórán nyújtandó segítségre és
egyéb testi-lelki kiszolgálásunkra jött létre a fejlődés kiszámíthatatlan jóvoltából. Nevelésénél, kezdetben, célravezető
az Északi-sark módszert választani. Amikor például hozzánk szól a szerencsétlen előember, mert radírra van szüksége,
vagy nem tudja, hogy Arkhimédész nem spanyol táncdalénekesnő, mi jeges csönddel nézzünk át rajta. Tekintetünkben
a dermesztő közöny tűkristályai csillogjanak, hogy beleremegjen a nyomorult térdkalácsa.

(Nógrádi Gábor: Hogyan neveljük a padszomszédunkat – részlet)

1) Arkhimédész spártai táncdalénekesnő volt. IGAZ HAMIS

2) Az Északi-sark módszer egy nevelési elv, az osztályfőnököt nevelgetjük vele. IGAZ HAMIS

3) Az új diák egy osztályban szinte mindig balek. IGAZ HAMIS

4) A szöveg alapján az előember az igazi ősember. IGAZ HAMIS

4. Az alábbi mondatokban helyesírási vagy nyelvhelyességi hibák találhatók! Írd le helyesen a mondatokat!

1) Egésséges vagyok. _____________________________________________________________________________

2) Szívesen látnák egy ötöst a naplóban matekból! ______________________________________________________

3) A feladatok el lettek végezve. ____________________________________________________________________

4) Az új szobám igazán szép helység. ________________________________________________________________

5. Az egyjegyű betűt teljesen elkülönítjük az azonos írásjeggyel kezdődő, de külön mássalhangzót jelölő kétjegyű (illetve
háromjegyű) betűtől. Mindig az egyjegyű betű van előbb, például:

cudar Zoltán
cukor zongora
cuppant zúdul
csalit zsalu
csata zseni
Csepel Zsigmond

A helyesírási szabályzat melyik területével foglalkozik a fenti paragrafus? Fesd be a helyes válasz előtti köröcskét!

A hangok jelölése

A szóelemző írásmód

A betűrendbe sorolás

19. Figyeld meg az alábbi költemények versformáját! Írd a művek alá a megnevezésüket!

2. Daloskönyv – 95.

Tégy oda, hol a nap mindent kiéget,vagy hol
a jég sem olvad fel hevén,
vagy hol szelíd forrása hőnek, fénynek;
hol a nép gőgös, vagy hol bölcs, szerény;

helyezz alantas vagy fennkölt körökbe;
hosszú éjbe vagy kurta napba vess,
verőfénybe vagy gomolygó ködökbe;
legyek ifjú vagy vénségtől deres;

helyezz a földre, égbe vagy pokolba,
hegyre, völgybe, hányjon tajtékos ár;
legyek szabad, vagy láncon, mint a szolga;

ép vagy beteg, jó vagy rossz hírű bár:
Tiéd leszek, s ez az egy gondolat
vigasztal majd, ha remény sem marad.

(Tóthfalusi István fordítása)

Válasz: ______________________________ Válasz: ______________________________

20. Figyelmesen olvasd el a versrészletet!

1. A kiemelt sorban karikázd be a szinesztéziákat!
2. Az utolsó sorban húzd alá az alliteráló szavakat!
3. Húzd alá a hibás igealakot a versrészletben!

Kékkel húgomnak, anyámnak arannyal:
arany-imát írnék az én anyámnak,
arany-tüzet,_arany-szót,_mint_a_hajnal.
És el nem unnám, egyre-egyre írnák
egy vén toronyba, szünes-szüntelen.
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UTASÍTÁS A MUNKÁHOZ

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

• 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!
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ÜRES OLDAL

FELADATOK AZ ÁLTALÁNOS ISKOLAI OKTATÁS ÉS NEVELÉS ZÁRÓVIZSGÁJÁRA
TESZT

MAGYAR NYELV

2. Olvasd el a szöveget, és határozd meg a stílusát! Fesd be a helyes válasz előtti köröcskét!

A kanyaró elleni oltás bevezetése előtt évente 2,6 millióan haltak meg e betegség miatt, azonban a védőoltás
elérhetetlensége vagy épp az oltásellenesség miatt még 2017-ben is 110 ezer áldozata volt a vírusnak, nagyrészt 5 év
alatti gyerekek körében, és a szám azóta is emelkedik. Az oltás olcsó, kb. egy dollárba kerül egy gyerek védetté tétele, a
legnagyobb problémát a fejlődő országokban vagy a fegyveres konfliktusok helyszínein az egészségügyi hálózat hiánya,
összeomlása jelenti. Sok olyan országban is újból felütötte a fejét a betegség, ahol már korábban megszűnt, vagy nagyon
közel állt az eltűnéshez, és ez aggodalomra ad okot.

szépirodalmi stílus

tudományos stílus

hivatalos stílus

levélstílus

1. Figyelmesen tanulmányozd a diagramot, majd karikázd be, hogy az alábbi állítások igazak vagy hamisak!

1) A vízfogyasztás alakulását négyzetméterben fejezték ki minden évben. IGAZ HAMIS

2) Az egy főre jutó vízfogyasztás a 17 év alatt pontosan a felére csökkent. IGAZ HAMIS
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AZONOSÍTÓ NYOMTATVÁNY

________________________________________________________________________________
A TANULÓ UTÓNEVE, EGYIK SZÜLŐ/TÖRVÉNYES KÉPVISELŐ UTÓNEVE, A TANULÓ VEZETÉKNEVE

Írd a mezőkbe az azonosító számodat (egy számot mindegyik mezőbe), majd minden szám alatt fesd be a megfelelő
köröcskét. Pl. Ha a tanuló azonosító száma 3, a szám alatti oszlopban a 3-as szám előtti köröcskét kell befesteni.

ÁLTALÁNOS ISKOLA ___________________________________________________________________
HELYSÉG ____________________________________________________________
KÖZSÉG ____________________________________________________________

____________________________________
AZ ÜGYELETES TANÁR ALÁÍRÁSA

A TANULÓ AZONOSÍTÓ SZÁMA
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AZ AZONOSÍTÓ SZÁM
KITÖLTÉSÉNEK MINTÁJA

Szerb Köztársaság
OKTATÁSI, TUDOMÁNYÜGYI ÉS
TECHNOLÓGIAI FEJLESZTÉSI

MINISZTÉRIUM
OKTATÁSI ÉS NEVELÉSI

MINŐSÉGELLENŐRZŐ INTÉZET

FELADATOK AZ ÁLTALÁNOS ISKOLAI OKTATÁS ÉS NEVELÉS ZÁRÓVIZSGÁJÁRA

TESZT

MAGYAR NYELV

AZ ISKOLA PÉLDÁNYA

IDERAGASZTANI AZ AZONOSÍTÓ
MATRICÁT
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AZONOSÍTÓ NYOMTATVÁNY

________________________________________________________________________________
A TANULÓ UTÓNEVE, EGYIK SZÜLŐ/TÖRVÉNYES KÉPVISELŐ UTÓNEVE, A TANULÓ VEZETÉKNEVE

ÁLTALÁNOS ISKOLA ___________________________________________________________________
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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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