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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!
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20. Figyelmesen olvasd el a szövegrészletet, majd felelj a kérdésekre!

− Eresszen kend mán el,
Mer mingyán meghalok,
A csizmám szárában
A vér megaludott.

− Nem bánom, meghalsz is,
Világból kimégysz is,
Ha enyém nem lettél,
Másé se lehessél.

− Húzd rá cigány délig,
Déltül fogva estig,
Estétül hajnalig,
Míg ki nem terítik.

1. Írd a vonalra a szöveg műnemét! ______________________________

2. Írd a vonalra a szöveg műfaját! ______________________________

FELADATOK AZ ÁLTALÁNOS ISKOLAI OKTATÁS ÉS NEVELÉS ZÁRÓVIZSGÁJÁRA

TESZT
MAGYAR NYELV

ИНТЕРНО
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1. Olvasd el figyelmesen az alábbi szöveget!

A hőmérő a folyadék hőtágulása alapján működik. A hőmérő üvegcsövében valamilyen folyadék van. Amikor
felmelegítjük, a melegedő folyadék lassan felfelé kúszik a csőben, mert a folyadék nagyobb mértékben tágul, mint az
üveg. Amikor a hőmérő kihűl, a folyadék összehúzódik.

Fesd be az igaz állítás előtti köröcskét!

A folyadékok kizárólag légnemű halmazállapotúak.

A szöveg a globális felmelegedés okait fejti ki.

A szöveg a hőmérő feltalálásának történetéről szól.

A szöveg olyan eszközt mutat be, melynek működése a folyadékok hőtágulásán alapszik.

A szöveg a folyadékok hőtágulását cáfolja.

Тестове, као ни делове тестова, није дозвољено умножавати нити јавно објављивати
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2. Figyelmesen tanulmányozd a térképet! A térkép írói nem mindig tartották magukat a helyesírási szabályokhoz. Te
viszont a megoldásnál ügyelj a helyesírásra is!

https://iranytrogir.hu/hasznos-informacio/trogir-magyar-nyelvu-terkepe/212/

1. Írd a vonalra azoknak az intézményeknek a nevét, amelyekben vallási tevékenységek folynak!
____________________________________________________________________________________________

2. Írd a vonalra a komolyabb egészségügyi ellátásra utaló intézmény nevét! ________________________________

3. Figyelmesen olvasd el a Helyesírási szabályzat 15-ös paragrafusát!

A betűrendbe soroláskor a szokásostól némiképp eltérően kezeljük a régies írású magyar családnevekben, valamint az
idegen szavakban és tulajdonnevekben előforduló régi magyar, illetőleg idegen betűket. A régies írású magyar
családnevekben levő kétjegyű betűket elemeikre bontva soroljuk be (ew = e + w, ch = c + h, cz = c + z stb.). Az idegen
ábécékben használt kapcsolatokat szintén külön betűk egymásutánjának tekintjük (ch = c + h, oe = o + e, sch = s + c + h
stb.). Az idegen betűk közül azok, amelyek valamelyik magyar betűtől csak mellékjelükben különböznek, a betűrendbe
soroláskor nem tekintendők önálló betűknek. Az idegen mellékjelet csak akkor vesszük figyelembe, ha az idegen
mellékjeles betűt tartalmazó szó betűinek sorában nincs más különbség.

Fesd be a helyes betűrend előtti köröcskét!

cérna, Cholnoky, címez, Czuczor

címez, Czuczor, cérna, Cholnoky

Cholnoky, címez, Czuczor, cérna
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19. 1. Figyelmesen olvasd el a műfaji leírást!
2. Fesd be azt a köröcsét, amelyik a helyes műfaji megnevezés előtt áll!
3. Fesd be azt a köröcskét is, amelyik az adott műfajba sorolható mű előtt áll!

Az epika műnemébe tartozó műfaj. A novellától ráérősebb, kicsit hosszabb, részletezőbb, több szereplővel dolgozó
cselekményes történet. Általában ugyanúgy csattanóra épül a vége.

monda

novella

regény

elbeszélés

napló

Tengeri-hántás

Ákombák tanár úr

János vitéz

18. Figyelmesen olvasd el a szöveget!

A Grund lézerharc pályája. A játékosokat hang és fénytechnikával ellátott 700 nm-es játéktér várja, amely több
szobából áll. Így a lézerharc a Grund hangulatának megfelelő, az ismert Molnár-regény életét idéző díszletek között
zajlik. A lézerharcra érkezők kényelmét fűtött öltöző és a bárpultnál étkezési és italozási lehetőség teszi teljessé.

Melyik általatok is ismert regényre utal ez a modern környezetbe helyezett játéktér?
Fesd be a regény címe előtti köröcskét!

Egri csillagok

Tüskevár

A Pál utcai fiúk

Ábel a rengetegben

Тестове, као ни делове тестова, није дозвољено умножавати нити јавно објављивати
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17. A köznyelv is szívesen használja ezt a szóképet/stíluseszközt:
„jár az óra”
„áll az asztal”
„megy a mosógép”

Fesd be a fenti stíluseszköz megnevezése előtti köröcskét!

hasonlat

megszemélyesítés

szinesztézia

fokozás

16. Melyik rím megnevezésnek felel meg az abba rímképlet?
Fesd be a helyes válasz előtti köröcskét!

keresztrím

ölelkező rím

páros rím

bokorrím

végrím

belső rím

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

Toldi

Családi kör

Föltámadott a tenger

János vitéz
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4. Figyeld meg helyesírás szempontjából a szósorokat! Melyek a teljesen hibátlan szósorok?
Fesd be a helyes válaszok előtti köröcskét!

Nemzeti színház, Jó Pajtás

Árpád-ház, Magyar Szó

coca-cola, Nobel díj

Bodri, Riska, Rex

Petőfi Sándor általános iskola

5. Figyeld meg helyesírás szempontjából a szósorokat! Melyek a teljesen hibátlan szósorok?
Fesd be a helyes válaszok előtti köröcskét!

lőjj, hűsől, hidd, szivesen

lőj, higgyed, huszad, muszály

tíz, eskü, szívesen, petrezselyem

lőj, hidd, muszáj, higgyed

6. Figyeld meg a szavak szerkezetét! Melyik szósorban jelöltük helyesen a végső (abszolút) szótő és a toldalék határát?
Fesd be a helyes válasz előtti köröcskét!

barátsá/gtalan, szépek/et

táskák/ról, hosszús/ág

toll/at, virág/ot

pir/os, kise/bb
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7. Figyelmesen olvasd el az Értelmező kéziszótár szócikkét!

1. Szárazföldi állatnak állásra, járásra, futásra, ugrásra szolgáló végtagja.
2. Fából, kőből v. fémből készült oszlop, rúd v. állványzat, amely vmely tárgyat tartja.
3. Hegynek a síkságból v. a völgyből kiemelkedő alsó része.

Melyik testrészre vonatkozik a fenti szócikk?
Fesd be a helyes válasz előtti köröcskét!

kar

nyak

hát

láb

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

Álmodám tavasszal, szép, derült, virágos tavaszi napokkal, zöld berekaljában susogó szellővel, csevegő patakkal.

A mondatban csak alárendelő szószerkezetek vannak.

A mondatban alárendelő és mellérendelő szószerkezetek is vannak.

A mondatban csak mellérendelő szószerkezetek vannak.

9. Figyeld meg a hangtani változások szempontjából a szósorokat! Melyik szósorban van kizárólag összeolvadás?
Fesd be a helyes válasz előtti köröcskét!

álltam, jobbra, otthon

patagban, dobtuk, fűzfa

kertje, kínja, botja

szállj, igazság, bátyja

10. Figyeld meg szófaji szempontból a szósorokat! Melyik szósor tartalmazza amelléknévi igeneveket?
Fesd be a helyes válasz előtti köröcskét!

tenni, menni, köszönni

kiüresedett (fészek), virágzó (fa), elvégzendő (feladat)

nézve, várva, kerülve
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11. Az alábbiak közül melyek a többszörösen összetett mondatok?
Fesd be a helyes válaszok előtti köröcskét!

Réka úgy kötötte be a cipőjét, olyan ügyes és gyors volt, hogy végül nem késett el.

A szúnyogok zümmögését a kopogó, éji bogár zaja váltotta fel.

Tanára egy olyan költeményt, novelláskötetet ajánlott, amely már első olvasásra megtetszett neki.

Egész életében arra törekedett, hogy azt, amit egyszer célul tűzött ki maga elé, mindenáron megvalósítsa.

Arra gondoltam, hogy mindenképpen megveszem karácsonyra a sapkát, sálat és a kesztyűt.

12. Figyeld meg a mondatok alanyának és állítmányának a típusát! Válaszolj röviden a kérdésekre!

a) A világ tiszteli az okos nőket.
b) Minden csodálatos volt a búcsúztatón.
c) Valaki elkésett.

1. Mindegyik mondatban határozatlan alany van? ________________________________

2. Írd a vonalra a b) mondat állítmányának típusát! ________________________________

13. Mely mondatokban viselkednek a kiemelt szavak főnévként?
Fesd be a helyes válaszok előtti köröcskét!

A vas jól formálható nehézfém.

A sárga kerékpár feltűnőbb, mint a fekete és a kék.

A vas alkatrészek könnyen rozsdásodnak.

A sárga alapszín.

14. Figyelmesen olvasd el a szósort!

szív, szívbaj, szívizom, szívkamra, szívizomgyulladás, szívér, szívburokvizsgálat

Fesd be az igaz állítás 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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7. Figyelmesen olvasd el az Értelmező kéziszótár szócikkét!

1. Szárazföldi állatnak állásra, járásra, futásra, ugrásra szolgáló végtagja.
2. Fából, kőből v. fémből készült oszlop, rúd v. állványzat, amely vmely tárgyat tartja.
3. Hegynek a síkságból v. a völgyből kiemelkedő alsó része.

Melyik testrészre vonatkozik a fenti szócikk?
Fesd be a helyes válasz előtti köröcskét!

kar

nyak

hát

láb

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

Álmodám tavasszal, szép, derült, virágos tavaszi napokkal, zöld berekaljában susogó szellővel, csevegő patakkal.

A mondatban csak alárendelő szószerkezetek vannak.

A mondatban alárendelő és mellérendelő szószerkezetek is vannak.

A mondatban csak mellérendelő szószerkezetek vannak.

9. Figyeld meg a hangtani változások szempontjából a szósorokat! Melyik szósorban van kizárólag összeolvadás?
Fesd be a helyes válasz előtti köröcskét!

álltam, jobbra, otthon

patagban, dobtuk, fűzfa

kertje, kínja, botja

szállj, igazság, bátyja

10. Figyeld meg szófaji szempontból a szósorokat! Melyik szósor tartalmazza a melléknévi igeneveket?
Fesd be a helyes válasz előtti köröcskét!

tenni, menni, köszönni

kiüresedett (fészek), virágzó (fa), elvégzendő (feladat)

nézve, várva, kerülve

- 5 -

11. Az alábbiak közül melyek a többszörösen összetett mondatok?
Fesd be a helyes válaszok előtti köröcskét!

Réka úgy kötötte be a cipőjét, olyan ügyes és gyors volt, hogy végül nem késett el.

A szúnyogok zümmögését a kopogó, éji bogár zaja váltotta fel.

Tanára egy olyan költeményt, novelláskötetet ajánlott, amely már első olvasásra megtetszett neki.

Egész életében arra törekedett, hogy azt, amit egyszer célul tűzött ki maga elé, mindenáron megvalósítsa.

Arra gondoltam, hogy mindenképpen megveszem karácsonyra a sapkát, sálat és a kesztyűt.

12. Figyeld meg a mondatok alanyának és állítmányának a típusát! Válaszolj röviden a kérdésekre!

a) A világ tiszteli az okos nőket.
b) Minden csodálatos volt a búcsúztatón.
c) Valaki elkésett.

1. Mindegyik mondatban határozatlan alany van? ________________________________

2. Írd a vonalra a b) mondat állítmányának típusát! ________________________________

13. Mely mondatokban viselkednek a kiemelt szavak főnévként?
Fesd be a helyes válaszok előtti köröcskét!

A vas jól formálható nehézfém.

A sárga kerékpár feltűnőbb, mint a fekete és a kék.

A vas alkatrészek könnyen rozsdásodnak.

A sárga alapszín.

14. Figyelmesen olvasd el a szósort!

szív, szívbaj, szívizom, szívkamra, szívizomgyulladás, szívér, szívburokvizsgálat

Fesd be az igaz állítás 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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17. A köznyelv is szívesen használja ezt a szóképet/stíluseszközt:
„jár az óra”
„áll az asztal”
„megy a mosógép”

Fesd be a fenti stíluseszköz megnevezése előtti köröcskét!

hasonlat

megszemélyesítés

szinesztézia

fokozás

16. Melyik rím megnevezésnek felel meg az abba rímképlet?
Fesd be a helyes válasz előtti köröcskét!

keresztrím

ölelkező rím

páros rím

bokorrím

végrím

belső rím

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

Toldi

Családi kör

Föltámadott a tenger

János vitéz

- 3 -

4. Figyeld meg helyesírás szempontjából a szósorokat! Melyek a teljesen hibátlan szósorok?
Fesd be a helyes válaszok előtti köröcskét!

Nemzeti színház, Jó Pajtás

Árpád-ház, Magyar Szó

coca-cola, Nobel díj

Bodri, Riska, Rex

Petőfi Sándor általános iskola

5. Figyeld meg helyesírás szempontjából a szósorokat! Melyek a teljesen hibátlan szósorok?
Fesd be a helyes válaszok előtti köröcskét!

lőjj, hűsől, hidd, szivesen

lőj, higgyed, huszad, muszály

tíz, eskü, szívesen, petrezselyem

lőj, hidd, muszáj, higgyed

6. Figyeld meg a szavak szerkezetét! Melyik szósorban jelöltük helyesen a végső (abszolút) szótő és a toldalék határát?
Fesd be a helyes válasz előtti köröcskét!

barátsá/gtalan, szépek/et

táskák/ról, hosszús/ág

toll/at, virág/ot

pir/os, kise/bb

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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2. Figyelmesen tanulmányozd a térképet! A térkép írói nem mindig tartották magukat a helyesírási szabályokhoz. Te
viszont a megoldásnál ügyelj a helyesírásra is!

https://iranytrogir.hu/hasznos-informacio/trogir-magyar-nyelvu-terkepe/212/

1. Írd a vonalra azoknak az intézményeknek a nevét, amelyekben vallási tevékenységek folynak!
____________________________________________________________________________________________

2. Írd a vonalra a komolyabb egészségügyi ellátásra utaló intézmény nevét! ________________________________

3. Figyelmesen olvasd el a Helyesírási szabályzat 15-ös paragrafusát!

A betűrendbe soroláskor a szokásostól némiképp eltérően kezeljük a régies írású magyar családnevekben, valamint az
idegen szavakban és tulajdonnevekben előforduló régi magyar, illetőleg idegen betűket. A régies írású magyar
családnevekben levő kétjegyű betűket elemeikre bontva soroljuk be (ew = e + w, ch = c + h, cz = c + z stb.). Az idegen
ábécékben használt kapcsolatokat szintén külön betűk egymásutánjának tekintjük (ch = c + h, oe = o + e, sch = s + c + h
stb.). Az idegen betűk közül azok, amelyek valamelyik magyar betűtől csak mellékjelükben különböznek, a betűrendbe
soroláskor nem tekintendők önálló betűknek. Az idegen mellékjelet csak akkor vesszük figyelembe, ha az idegen
mellékjeles betűt tartalmazó szó betűinek sorában nincs más különbség.

Fesd be a helyes betűrend előtti köröcskét!

cérna, Cholnoky, címez, Czuczor

címez, Czuczor, cérna, Cholnoky

Cholnoky, címez, Czuczor, cérna
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19. 1. Figyelmesen olvasd el a műfaji leírást!
2. Fesd be azt a köröcsét, amelyik a helyes műfaji megnevezés előtt áll!
3. Fesd be azt a köröcskét is, amelyik az adott műfajba sorolható mű előtt áll!

Az epika műnemébe tartozó műfaj. A novellától ráérősebb, kicsit hosszabb, részletezőbb, több szereplővel dolgozó
cselekményes történet. Általában ugyanúgy csattanóra épül a vége.

monda

novella

regény

elbeszélés

napló

Tengeri-hántás

Ákombák tanár úr

János vitéz

18. Figyelmesen olvasd el a szöveget!

A Grund lézerharc pályája. A játékosokat hang és fénytechnikával ellátott 700 nm-es játéktér várja, amely több
szobából áll. Így a lézerharc a Grund hangulatának megfelelő, az ismert Molnár-regény életét idéző díszletek között
zajlik. A lézerharcra érkezők kényelmét fűtött öltöző és a bárpultnál étkezési és italozási lehetőség teszi teljessé.

Melyik általatok is ismert regényre utal ez a modern környezetbe helyezett játéktér?
Fesd be a regény címe előtti köröcskét!

Egri csillagok

Tüskevár

A Pál utcai fiúk

Ábel a rengetegben

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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20. Figyelmesen olvasd el a szövegrészletet, majd felelj a kérdésekre!

− Eresszen kend mán el,
Mer mingyán meghalok,
A csizmám szárában
A vér megaludott.

− Nem bánom, meghalsz is,
Világból kimégysz is,
Ha enyém nem lettél,
Másé se lehessél.

− Húzd rá cigány délig,
Déltül fogva estig,
Estétül hajnalig,
Míg ki nem terítik.

1. Írd a vonalra a szöveg műnemét! ______________________________

2. Írd a vonalra a szöveg műfaját! ______________________________

FELADATOK AZ ÁLTALÁNOS ISKOLAI OKTATÁS ÉS NEVELÉS ZÁRÓVIZSGÁJÁRA

TESZT
MAGYAR NYELV

ИНТЕРНО

- 1 -

1. Olvasd el figyelmesen az alábbi szöveget!

A hőmérő a folyadék hőtágulása alapján működik. A hőmérő üvegcsövében valamilyen folyadék van. Amikor
felmelegítjük, a melegedő folyadék lassan felfelé kúszik a csőben, mert a folyadék nagyobb mértékben tágul, mint az
üveg. Amikor a hőmérő kihűl, a folyadék összehúzódik.

Fesd be az igaz állítás előtti köröcskét!

A folyadékok kizárólag légnemű halmazállapotúak.

A szöveg a globális felmelegedés okait fejti ki.

A szöveg a hőmérő feltalálásának történetéről szól.

A szöveg olyan eszközt mutat be, melynek működése a folyadékok hőtágulásán alapszik.

A szöveg a folyadékok hőtágulását cáfolja.

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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AZONOSÍTÓ NYOMTATVÁNY

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

ÁLTALÁNOS ISKOLA ___________________________________________________________________

HELYSÉG ___________________________________________________________________

KÖZSÉG ___________________________________________________________________

____________________________________
AZ ÜGYELETES TANÁR ALÁÍRÁSA

A TANULÓ AZONOSÍTÓ SZÁMA

Szerb Köztársaság
OKTATÁSI, TUDOMÁNYOS 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

ИНТЕРНО

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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AZONOSÍTÓ NYOMTATVÁNY

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

ÁLTALÁNOS ISKOLA ___________________________________________________________________

HELYSÉG ___________________________________________________________________

KÖZSÉG ___________________________________________________________________

____________________________________
AZ ÜGYELETES TANÁR ALÁÍRÁSA

A TANULÓ AZONOSÍTÓ SZÁMA

A teszteredmények megtekinthetők aMoja 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 aMoj esDnevnik weboldalhoz, vagy hozzáférése van a
Portal za elektronsku identifikaciju eID.gov.rs honlaphoz, melyen keresztül beléphet aMoj 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.

Szerb Köztársaság
OKTATÁSI, TUDOMÁNYOS ÉS
TECHNOLÓGIAI FEJLESZTÉSI

MINISZTÉRIUM
OKTATÁSI ÉS NEVELÉSI

MINŐSÉGELLENŐRZŐ INTÉZET

FELADATOK AZ ÁLTALÁNOS ISKOLAI OKTATÁS ÉS NEVELÉS ZÁRÓVIZSGÁJÁRA

TESZT

MAGYAR NYELV

ATANULÓ PÉLDÁNYA

00b0466516ba

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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