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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:

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.
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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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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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1. Olvasd el a szólások jelentésével kapcsolatos írást. Minősítsd köröcske befestésével az állítások igaz vagy hamis voltát!

1. Ordít, mint a fába szorult féreg – A szólás messze nem holmi kukacról szól, amelyik ordít, különösen nem egy
fában. A féreg, illetve toportyánféreg tulajdonképpen a farkas régies megnevezése. A fa pedig az a fából készült csapda,
amely a farkast foglyul ejtette. Az állat emiatt ordítani kezdett, olyannyira jellegzetesen és hangosan, hogy később ezt
idézték vissza, amikor egy hangosan kiabáló illetőt láttak.
2. Faképnél hagy – Egy fából készült képnél hagyja, esetleg egy fáról készült festménynél? Egyik sem talált: a fakép
sokkal inkább egy fából készült kép, azaz képmás, amelyet a vallási értelemben tisztelt alakról formáltak. Ha valakit
faképnél hagy valaki, azt jelenti, hogy sorsára hagyja, történjék vele bármi, aminek a fentiek akaratából történnie kell.
3. Szidja, mint a bokrot – Egy bokor, amit szidnak? Vajon mit követhetett el? Voltaképpen semmit. A mondás
hátterében egy régi hiedelem áll. Úgy gondolták ugyanis egykor, hogy a bokrokban, cserjékben, fákban laktak a rossz
szellemek és betegségdémonok, és tulajdonképpen ennek az ártó lénynek a szidásából ered a mondás. A beteg emberek
olykor oda is mentek a növényekhez, és megfenyítették őket, hogy kivágják, ha nem gyógyulnak meg.

(https://femina.hu/ezo/regi-magyar-szolasok-eredete/)

Az 1-es számú szólás jelentése a csapdába esett hiéna ordításával kapcsolatos.

A fakép az képmás, a szólás jelentése: pácban hagy.

A 3-as szólás jelentése a fában és más növényekben lakó rossz szellemekkel is 
kapcsolatos. 

IGAZ HAMIS

2. Figyelmesen olvasd el a szöveget!

7 hetes, fajtatiszta jellegű Kangal török pásztorkutya kölykök eladók. Június 15-én születtek. Oltva, 2x féregtelenítve
lettek. Hűséges és barátságos, kiváló juh, ház- és területőrző fajta. Szülők a helyszínen megtekinthetők. Az ár fix.
Tel.szám: 062/259-744.

Köröcske befestésével határozd meg a szövegfajtát!

reklám

utasítás

apróhirdetés

ismertető

vitaanyag

hozzászólás

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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3. Figyelmesen olvasd el a Helyesírási szabályzat 101-es paragrafusát!

A valódi mellérendelő összetételek írásmódja elsősorban attól függ, hogy mennyire szoros a kapcsolat az alkotóelemek
között.

a) A csak alkalmilag egymás mellé kerülő egynemű (halmozott) mondatrészeket vesszővel választjuk el egymástól: apja,
anyja (eljött); fűrészelt, gyalult (egész nap); tejet, vajat, kenyeret (vásárolt); stb.

b) Ha az egymásnak mellérendelt tagok együttese mást jelent, mint külön-külön, de mind a két tag felveszi a
toldalékokat, akkor az összetétel laza, ezért elemeit kötőjellel kapcsoljuk össze: süt-főz, sütnek-főznek stb.
Kötőjellel kapcsoljuk egymáshoz az egyformán toldalékolt szavakból álló mellérendelő összetételek tagjait akkor is, ha
toldalék nélküli formájuk nem él összetételként, például: apraja-nagyja, apraját-nagyját, keze-lába, kézzel-lábbal stb.

Fesd be a helyesen írt szósor előtti köröcskét!

ide oda, eget földet

orrán száján, testi lelki

eget-földet, orrán-száján

4. Melyik nyelvi réteghez tartozik a szöveg? Fesd be a helyes válasz előtti köröcskét!

      A spanom csaja kamillázott, mikor benyögtem, mi a szitu: kifutott az összes zsém, frankón legatyásodtam.

szaknyelv hobbinyelv irodalmi nyelv babanyelv szleng/argó

5. Figyeld meg helyesírás szempontjából a szósorokat! Melyek a teljesen hibátlan szósorok?

Fesd be a helyes válaszok előtti köröcskét!

nálla, hűsől, hidd, haggyon

lőj, szallag, huszad, muszály

húsz, utál, köpeny, gally

lőj, muszáj, higgyed, egyéb

Тестове, као ни делове тестова, није дозвољено умножавати нити јавно објављивати
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6. Figyeld meg a  helyesírás szempontjából a szósorokat! Melyek a teljesen hibátlan szósorok?
Fesd be a helyes válaszok előtti köröcskét!

Madács színház, Képes ifjúság

Anjou-ház, Magyar Szó

coca-cola, Oscar díj

Csendes-óceán, Fekete-tenger

Arany János általános iskola

7. Figyeld meg a szavak szerkezetét! Bontsd végső (abszolút) szótőre és toldalékra a szavakat?
Pl.: pénz+t

Képet:       _____________________

Világít:     _____________________

Asztalok:  _____________________

Nagyobb:  _____________________

8. Figyelmesen olvasd el a mondatot!
Fesd be az igaz állítás előtti köröcskét!

A parkban motorosok zaja verte fel az éjszaka csendjét.

A mondatban egy mellérendelő szószerkezet van.

A mondatban 1 hozzárendelő/alany-állítmányi szószerkezet van és 5 alárendelő szószerkezet.

A mondatban 1 hozzárendelő/alany-állítmányi szószerkezet van és 4 alárendelő szószerkezet.

A mondatban 1 hozzárendelő/alany-állítmányi szószerkezet van, 3 alárendelő valamint 1 mellérendelő 
szószerkezet van.

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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9. Figyeld meg a hangtani változások szempontjából a szavakat! Fesd be megfelelő válasz alatti köröcskét!

szállj

azzal

ellenben

kínja

patakban

Zöngésségi 
részleges 
hasonulás

Képzés helye 
szerinti részleges 

hasonulás

Jelölt teljes 
hasonulás

Írásban nem jelölt 
teljes hasonulás Összeolvadás

10. Fesd be a kiemelt szó szófajára vonatkozó helyes állításokat!
Futva jön Feri az iskolába.

A kiemelt szó:

folyamatos melléknévi igenév;

befejezett melléknévi igenév;

beálló melléknévi igenév;

határozói igenév;

főnévi igenév;

toldalékokat vehet föl;

csak tárgyragot vehet föl;

semmilyen toldalékot nem vehet föl.

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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11. Szerkezet szempontjából minősítsd a mondatokat! Fesd be a megfelelő köröcskéket!

Peti a szobájában olvassa a regényt, mert kint esik az eső.

Egész este villámlott a völgyben is.

A tó vize gyönyörűen csillogott, de az elsötétülő ég már jelezte, hogy 
hamarosan vihar lesz.

EGYSZERŰ 
MONDAT

ÖSSZETETT 
MONDAT

12. Határozd meg a mondatok alanyának és állítmányának a típusát!

1.
Senki nem jött el a találkozóra.

Alany típusa:__________________________ Állítmány típusa:____________________________

2.
Egész nyáron tarkák voltak a virágok a réten.

Alany típusa:___________________________ Állítmány típusa:____________________________

13. Figyeld meg a kiemelt szó szófaját!
Minősítsd a szófaji szerepet a köröcske befestésével!

Átmentem a hídon.

Át a hídon mentem.

A hídon át mentem.

IGEKÖTŐ HATÁROZÓSZÓ NÉVUTÓ

14. Figyelmesen olvasd el a szósort!
szem, szemhéj, szempilla, szemes, szemüveg, szemüvegkeret

Fesd be az igaz állítások előtti köröcskét!

A szósorban egy többszörösen összetett szó van.

A szósorban két többszörösen összetett szó van.

A szósorban csak összetett szavak vannak.

A szósorban két egyszerű szó van.

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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15. Az alábbiak közül melyek Arany János művei?
Fesd be a helyes válaszok előtti köröcskét!

Toldi

Tűz

Családi kör

János vitéz

Tengeri-hántás

Hét krajcár

Vasáranpi impresszió, autón

16. Határozd meg a részlet rímének a nevét!

Hajdanában, amikor még, A
Igy beszélt a magyar ember: B
Ha per, úgymond hadd legyen per,            B
(Ami nem volt éppen oly rég). A

Fesd be a helyes válasz előtti köröcskét!

keresztrím

páros rím

ölelkező rím

bokorrím

végrím

belső rím

17. Határozd meg a stíluseszközt! Fesd be a helyes válasz előtti köröcskét!

"Mikor a nap fölkelt, s a holdat elküldte"

hasonlat szinesztézia megszemélyesítés fokozás

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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18. Figyelmesen olvasd el a részletet!

„Burai J.-vel a mozi előtt találkoztunk először. Emlékszem, az Éhes ingovány című filmet adták, színes kalandfilm volt,
még a délutáni előadásokra is csak nagy tülekedéssel lehetett jegyet kapni. Mi is — Virág Péter, Hodonicki Oszkár,
Bognár Aranka és én — vagy másfél órával az előadás kezdete előtt már a mozi előcsarnoká
ban izzadtunk, váltottuk egymást a pénztár előtti sorban, elszántan tolakodtunk, hiszen mindenki azt modta, hogy remek
film az Éhes ingovány, feltétlenül meg kell nézni. Végül, a keserves sorban állás után nagy nehezen kaptunk is jegyet.
Azután kimentünk a mozi elé levegőt szippantani, és akkor találkoztunk először Burai J.-vel.“

A szöveg alapján köröcskék befestésével határozd meg a műfajt, a szerzőt, a szereplőket!

elbeszélés

regény

Gion Nándor

Arany János

kárókatonák

vadőr

Kis-Balaton

19. Figyelmesen olvasd el a műfaji leírást! Fesd be azt a köröcsét, amelyik a helyes műfaji megnevezés előtt áll, majd azt
is, amelyik az adott műfajba sorolható mű előtt áll!

Elsősorban történeti hagyományokat dolgoz föl egy kultúrközösség hőskorából. Részben a , részben a  rokon. Verses
és  egyaránt lehet. Rövidebbek a meséknél, a nép igaznak tartja őket, előadásuk tárgyilagosabb. Szólhatnak híres
személyről, természeti képződményről, hiedelmekről stb.

monda

regény

novella

elbeszélés

napló

A csodaszarvas

Tengeri-hántás

Ákombák tanár úr

János vitéz

Тестове, као ни делове тестова, није дозвољено умножавати нити јавно објављивати
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20. Figyelmesen olvasd el a szövegrészletet, majd felelj a kérdésekre!

Kimondhatatlan vágyom azt a percet,
amelyben élek. S el nem érhetem.
Idő, idő! szüntelen benne reszket
a gyönyörűség és a félelem.

A szem fölmagzott, hosszú fűbe gázol,
egy mécsvirág, egy csíkos kerti szék,
gálic-kék szőlők, nádas pincegádor,
egy völgykebel, a tó, a tó, s az ég –

hogy érem el? Hisz úgyis képtelenség,
hogy ott száll az egzotikus jelenlét,
a lepke-Föld a létlen űrön át, –

Hogy érem el a nyíló rózsafát?
Mely szökőkútként dobja fel magát,
és elevennek oly szép, mint az emlék –?

1. Írd a vonalra a szöveg műnemét!        ________________________________

2. Írd a vonalra a szöveg versformáját!  ________________________________

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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