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Тестове, као ни делове тестова, није дозвољено умножавати нити јавно објављивати
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UTASÍTÁS A MUNKÁHOZ

• A megoldásra váró teszt 30 feladatot tartalmaz. A teszt kitöltésére 120 perc áll a rendelkezésükre.
• A teszt tartalmaz kérdéseket magyar nyelvből, matematikából, valamint a természet- és társadalomtudományok 
témaköréből.
• A feladatokat nem kötelező a megadott sorrendben megoldani.
• A munka során használhatnak grafitceruzát és radírgumit.
• A végső választ, megoldást kéken író golyóstollal kell írni.
• Azok a válaszok, melyek csupán grafitceruzával, piros vagy törölhető golyóstollal vannak írva, nem fogadhatók el.
• A válaszlehetőséget kínáló feladatokban a javított válaszokat nem fogadjuk el.
• Oda kell figyelni arra, hogy a feladatok kálánfálekáppen  kárik  a megoldást.

Egyes feladatokban a helyes választ a megfelelő köröcske befestésével kell jelölni. Ahol több helyes válasz 
lehetséges, ott több köröcskét kell befesteni. Ügyelni kell arra, hogy a köröcske valóban be legyen festve, mert a 
választ csak ebben az esetben fogadhatjuk el.

• Amennyiben hamarabb befejezi a tesztírást, adja át, majd csendben távozzon.

Sok sikert a vizsgán!
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Mađarski jezik
___________________________________________________________________________________________
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1. Figyelmesen olvasd el a szöveget! Minősítsd  köröcske befestésével az állítások igaz vagy hamis voltát!
Az újság története az ókori Rómáig nyúlik vissza. Akkor még kézzel sokszorosították a fontos híreket, 
eseményeket, új rendeleteket, egy-egy lapra vagy lapokra írták őket. Innen a (napi, heti, havi) lap szavunk is az 
újságra. Ezek a kiadványok rendszeresen, bizonyos időszakonként jelentek meg, ezért már újságnak tekinthetjük 
őket. Az első nyomtatott újság Európában a 16. század közepén bukkant fel Velencében, és 1 gazetta volt az ára. 
Így idővel a pénz neve lett az újság elnevezése is, először olaszul: gazzetta [gádzéta], majd rengeteg más 
nyelven is (például angolul gazette [gözet], németül Gazette [gácéte], oroszul газета [gázétá]). Nálunk először 
német és latin nyelven jelentek meg a híreket tartalmazó lapok, a hírlapok vagy röviden: lapok. Az első magyar 
nyelvű újság a Magyar Hírmondó volt (1780). Kossuth Lajos indította útjára jó hatvan évvel később a Pesti 
Hírlapot (1841). Az újság szavunk az új melléknévből származik. Az újság szó eredetileg azt jelentette, hogy 
újdonság. (Média-és sajtótörténet)

Az újság története a régi görög kultúráig nyúlik vissza.

Az első magyar nyelvű újság a Magyar Hírlap volt.

Kossuth Lajos indította útjára a Pesti Hírlapot.

IGAZ HAMIS

2. Figyelmesen olvasd el a szöveget! Kösd össze a szavakat a jelentésükkel!
A gyári oldal házai mögött – a forgós tetejű, holland típusú szélmalmon innen, és túl a sportpályán meg a 

lődombon – a gyár parcellái kezdődtek. Áztatótavak, csupa szigetes, nádassal benőtt láp, szűk csatornák, 
átfolyások, füzes mocsarak és akácokkal szabdalt ingoványok. Mindent beborított az ázott kender barna bőre, 
csupa halott víz volt az, a gyaloghidak, deszkacsapások egy dermedt világ labirintusába vezettek. A tavak a gyár 
és a földek között voltak, a tavakon túl házformára rakták a kenderboglyákat, akkora boglyaházak magasodtak ott, 
mint a telepen a vályogból vert valódiak. És körülöttük, akárha indiánsátrak lennének, kévébe kötve száradt a 
frissen vágott szár. A kendert kis nyomtávú szamárvasúttal hordták, sosem értettem, miért, de nem csak platókon, 
de csillékben is. Szamarak húzták a billegő kocsikat meg a platós, hosszú vagonokat, azok elé akár négy-öt állatot 
is befogtak. A tavakon innen álltak a gyár kéményei, ontották a füstöt, esős téli napokon megszorult a szürke, 
kenderszagú szmog, levegőt sem lehetett venni. 

ingovány ●

csille ●

● Süppedős talaj, mocsaras, zsombékos terület, amelynek a felületét laza
    tőzeg alkotja, ez alatt pedig víz van.láp ●

● Mocsaras hely, amit egészen belep a (vízi) növényzet.

● Szállítókocsi. Keskeny vágányú sínen futó szállítókocsi kibányászott
    ásványok, ércek, szén, illetve építkezési anyagok szállítására.

3. Figyeld meg a betűrácsban vízszintesen elrejtett főneveket! Fesd be a településnevek előtti köröcskét!

Becse, Szabadka, Belgrád, Újvidék

Ady, Dél, Falus, Duna

Béke, Duna, Száva, Új

Тестове, као ни делове тестова, није дозвољено умножавати нити јавно објављивати
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Mađarski jezik
___________________________________________________________________________________________

4. Olvasd el a szöveget, és állapítsd meg, milyen a szöveg közlésmódja!

Nemsokára visszajött Kálmán bácsi, barátságosan kezet rázott a szobrásszal, és ünnepélyes hangon ezt 
közölte vele: 

– Mindjárt elkészülnek a portréval. 
– Na végre – sóhajtotta a szobrász. 
 –  Csak az a baj, hogy egyáltalán nem hasonlít szegény Gyuszira.
– Hát akkor kerítsenek róla valamilyen fényképet – javasolta a szobrász. 
– Az a baj, hogy nem maradt róla fénykép – ismerte be Kálmán bácsi a szomorú tényállást. – Vagy ha 

maradt, az is elkallódott ötvenöt év alatt. 
– Hát akkor rajzold le te, Kálmán bácsi!  (Grendel Lajos)

Fesd be a helyes válasz előtti köröcskét!

leírás

elbeszélés

párbeszéd

5. Az alábbi mondatban nem minden szót írtunk a helyesírási szabályoknak megfelelően. Négy szót helytelenül 
írtunk. Melyek azok?
Fesd be a helytelenül írt szavak alatti köröcskét!

Háziálataink  közűl  lekkevézsbé  alkalmaszkodot  az  emberhez  a  macska.

6. Határozd meg a szavak szerkezetét!
Fesd be a megfelelő oszlopban lévő köröcskét!

madárdal

szerénység

autópálya

eget-földet

Egyszerű szó Összetett szó

7. Melyik kézikönyvben néznél utána az alábbi fogalmak jelentésének? 
cifraszűr, szitakötő, tivornya, zsindely

Fesd be a helyes válasz előtti köröcskét!

A magyar helyesírás szabályai

Idegen szavak szótára

Magyar értelmező kéziszótár

Magyar szinonimaszótár 

Тестове, као ни делове тестова, није дозвољено умножавати нити јавно објављивати
без претходне сагласности Завода за вредновање квалитета образовања и васпитања.

© 2023 ТестМастер, Факултет организационих наука, Универзитет у Београду



- 3 -

Mađarski jezik
___________________________________________________________________________________________

8. Mely szósorokban választottuk el helyesen a szavakat?
Fesd be a teljesen helyes szósorok előtti köröcskét!

mi-lyen, any-nyi

kor-ta-lan, ren-dőr

be-tű, ma-dár

kön-nyes, as-szony

10. Határozd meg a szöveg műfaját! 
Fesd be a helyes válasz előtti köröcskét!

Thripio némán követte őket tekintetével, amíg el nem tűntek az átjáró egyik távoli kanyarulatában; akkor 
hátranézett Artura. A kisebb robot még akkor is ugyanabban a figyelő tartásban állt, moccanás nélkül. Thripio is 
felnézett, noha tudta, hogy Artu érzékei valamivel élesebbek az övénél. Hallasz valamit, Artu? Rövid 
csipogássorozat volt a válasz. Eltelt még egy rövidke pillanat, s egyszerre szükségtelenné vált bármiféle 
kifinomult érzékelő. Még egy-két percig a folyosó halálos csendbe dermedt. Aztán távoli kapirgáló hang 
hallatszott odafentről, olyasféle, mint az ajtót kaparó macskáé. A furcsa zaj súlyosan dobbanó léptektől és a hajó 
testén ide-oda húzogatott nehéz felszereléstől származott. Újabb fojtott robbanások hallatszottak. Behatoltak 
valahol felül mormolta Thripio. Most az egyszer nem tud megszökni a kapitány! Sarkon fordult, és lenézett 
Artura. Érzésem szerint jobb lenne… Nem fejezhette be, mert a levegő megtelt a túlterhelt fém sikolyával, és az 
átjáró túlsó végén vakító, vegyi hatású villanás izzott fel. Valahol az űrhajó gyomrában a legénységnek az a 
maroknyi csapata, amely az imént haladt el mellettük, találkozott a támadókkal. Thripio elfordította arcát és 
érzékeny fotoreceptorait épp idejében, hogy elkerülje a folyosón végigsivító fémrepeszeket. Túlnan hatalmasan 
ásítozó lyuk támadt a tetőn, amelyből a fényt hatalmas fém gyöngyszemként visszaverő alakok potyogtak a 
folyosó padlójára. Mindkét robot tudta, hogy semmilyen gép sem veheti fel a versenyt azzal a könnyed 
gyorsasággal, amellyel ezek az alakok mozogtak, azonnal tüzelő testtartást véve föl.

A szöveg műfaja:

tudományos-fantasztikus regény,

útleírás,

memoár,

életrajz.

9. Határozd meg a szavak szerkezetét!
Fesd be a megfelelő oszlopban lévő köröcskét!

Arany János

Móricz Zsigmond

Molnár Ferenc

Hét krajcár A walesi bárdok A Pál utcai fiúk
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11. Máriának nyolcezer-háromszáztizenhárom dinár adót kell fizetnie. Hogyan kell ezt az összeget leírnia a 
befizetőlapra?

Fesse be a helyes válasz előtti köröcskét!

8 013 dinár 8 303 dinár 8 313 dinár 8 030 dinár

12. Egy új asztal 15 000 dinárba kerül. A leárazás hetén az árát 25 %-kal csökkentették. Hány dinárral csökkentették 
az asztal árát a leárazás hetén?

Fesse be a helyes válasz előtti köröcskét!

1 250 dinárral 3 750 dinárral 11 250 dinárral 13 750 dinárral

13. Az ábrán egy városrész térképe látható.
A térképen mely utcák párhuzamosak? 

Fesse be a helyes válasz előtti köröcskét!

Első és Második Első és Harmadik Első és Negyedik

Második és Harmadik Második és Negyedik Harmadik és Negyedik

14. Az ábrán egy lakás tervrajza látható. A lakás két 
helyiségből áll. Az egyik helyiség padlója téglalap 
alakú, a másiké négyzet alakú. Ezek méretei az ábrán 
láthatók. Mennyi a lakás területe?

Fesse be a helyes válasz előtti köröcskét!

22 m2 25 m2 32 m2

57 m2 72 m2 800 m2

- 4 -

Matematika
___________________________________________________________________________________________
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16. Fesse be a helyes válasz előtti köröcskét!

A  kifejezéssel a következő kifejezés van felírva:

15. Legfeljebb mennyi víz fér el az ábrán látható téglatest alakú akváriumban?

Fesse be a helyes válasz előtti köröcskét!

126 cm3

1 800 cm3

1 080 cm3

2 160 cm3

5 040 cm3

10 080 cm3

64 800 cm3

- 5 -

17. Az étterem koordinátái a térképen (3, 1). Melyek a múzeum koordinátái? 

Fesse be a helyes válasz előtti köröcskét!

(3, 1)

(4, 2)

(1, 3)

(2, 4)

(2, 2)

(4, 4)

Matematika
___________________________________________________________________________________________
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18. Az olasz nyelv tanulása végett Magdaléna 250 trapéz alakú papírkártyát készített. A trapéz alapjainak hossza 8,5 cm és 5,5 
cm, a trapéz magassága pedig 4 cm. Mekkora ezeknek a kártyáknak az összterülete?

Fesse be a helyes válasz előtti köröcskét! 

3 500 cm2 4 500 cm2 7 000 cm2 10 000 cm2 46 750 cm2

19. Gabi két kilogramm vaníliás kifliért és egy kilogramm málnás kifliért 2 000 dinárt fizetett. Ha két kilogramm málnás 
kiflit és egy kilogramm vaníliás kiflit vásárolt volna, akkor 2 200 dinárt fizetett volna. Mennyit kellene Gabinak fizetnie, 
ha egy kilogramm vaníliás kiflit és egy kilogramm málnás kiflit vásárol?

Fesse be a helyes válasz előtti köröcskét!

1 000 dinárt 1 100 dinárt 1 200 dinárt

1 400 dinárt 2 800 dinárt 4 200 dinárt

20. Magdinak két torta elkészítéséhez a recept szerint a következőkre van szüksége: 18 tojás, 18 kanál liszt, 9 kanál cukor, 390 
g vaj, 900 g tejszínhab, 1,5 kg málna és fél kilogramm csokoládé. A π-nap megünneplésére Magditól öt tortát rendeltek.  
Hány gramm vajra van szüksége Magdinak a recept szerint ehhez az 5 tortához?

Fesse be a helyes válasz előtti köröcskét!

90 g 750 g 900 g

975 g 1950 g 4500 g

Matematika
___________________________________________________________________________________________
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21. Melyik erő kényszeríti az almát, hogy az ágról a földre essen?         

Fesse be a helyes válasz előtti köröcskét! 

légellenállási erő súrlódási erő felhajtóerő gravitációs erő 

22. Fesse be a helyes válasz előtti köröcskét! 

Ha azt mondjuk, hogy egy autó „óránként százzal” megy, akkor ez azt jelenti, hogy az autó sebessége: 

23. Mely keverék összetevőit választhatjuk szét szűréssel? 

Fesd be a helyes válasz előtti köröcskét!

konyhasó és víz alkohol és víz homok és víz étkezési cukor és víz 

24. Melyik fehérjeforrás a felsorolt élelmiszerek közül? 

Fesd be a helyes válasz előtti köröcskét!

hal kenyér paprika méz 

25. Hogyan járulhatunk hozzá a környezet megóvásához,  és az energia megtakarításához?

Fesse be a helyes válasz előtti köröcskét!

a fák kivágásával

növényvédő szerek alkalmazásával

szelektív hulladékgyűjtéssel

a levelek égetésével

Prirodne i društvene nauke
___________________________________________________________________________________________
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28. Hol található Bánát? 

Fesse be a helyes válasz előtti köröcskét! 

Vajdaságban Šumadijában a Morava mentén a Drina mentén 

29. Mikor ünnepeljük az államiság napját a Szerb Köztársaságban?

Fesse be a helyes válasz előtti köröcskét! 

május 1-jén február 15-én január 27-én

30. Mi a neve annak a merénylőnek, aki megölte Ferenc Ferdinánd trónörököst 1914. június 28-án, a 
szarajevói merénylet alkalmával?

Fesse be a helyes válasz előtti köröcskét!

Stepa Stepanović

Gavrilo Princip

Živojin Mišić

Nikola Pašić

Prirodne i društvene nauke
___________________________________________________________________________________________

26. Melyik belső elválasztású mirigy termeli az inzulin nevű hormont, és részt vesz a táplálék emésztésében is?

Fesse be a helyes válasz előtti köröcskét!

a lép a gyomor a máj a hasnyálmirigy

27. Fesse be a helyes válasz alatti köröcskét! 

1. Szerbiában a nyár júniusban/júliusban kezdődik.

2. Szerbiában a nyár augusztusban/szeptemberben ér véget.

Тестове, као ни делове тестова, није дозвољено умножавати нити јавно објављивати
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ÜRES OLDAL
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