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NE NYISSÁK KI,  VÁRJANAK AZ UTASÍTÁSR A!
ELŐSZÖR OLVASSÁK EL A TESZTHEZ TARTOZÓ 

UTASÍTÁSOK AT! 

•  A feladatlap 64 feladatot tartalmaz.  

• A feladatlap kitöltésére 90 perc áll a rendelkezésükre. 

• A feladatlapban kétféle feladattípus található, ezért felváltva fogják kitölteni a válaszadó 

       lapokat. A feleletválasztó feladatoknál a megadott lehetőségek közül válasszák ki a 

       helyes feleletet! Mindig csak egy válasz a helyes. A helyes választ ikszeljék be a válaszadó 

       lap  ábrával megjelölt részében! A feleletalkotó feladatoknál a választ, amely egy vagy 

       több szóból áll, a válaszadó lap  ábrával jelölt részébe írják! 

• Csak kék vagy fekete színnel író tollat használhatnak! Nem használhatnak füzeteket, 

       tankönyveket vagy más irodalmat. 

• Írjanak olvashatóan! A nyomtatott betűknél különböztessék meg a nagy- és a 

       kisbetűket! 

• A válaszadó lap kitöltésére vonatkozó pontos utasítások a feladatlap utolsó oldalán 

       találhatók. Olvassák el figyelmesen! 

• Dolgozzanak gyorsan, de összpontosítsanak!

Sok siker t  kívánunk! 

Csak akkor kezdjenek dolgozni,  amikor utasítást kapnak.
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1. számú szöveg

Csokonai Vitéz Mihály: A Reményhez

(részlet)

        1 Állapítsa meg, hogy milyen stílus jegyei fedezhetők fel az 1. számú szövegben!

  (A) romantika

  (B) reneszánsz

  (C) rokokó

  (D) mindhárom együttesen

        2 Milyen szóképnek tekinthető az 1. számú szövegben olvasható Reménység? 

  (A) szimbólum

  (B) megszemélyesítés

  (C) szinesztézia

  (D) metonímia

        3 Az alábbi címek közül válassza ki Csokonai egyszemélyes verses hetilapját, amelyet

  Pozsonyban jelentetett meg, hogy az országgyűlésre érkező főurak között támogatót

  találjon! 

  (A) Pozsonyi Magyar Hírmondó

  (B) Magyar Museum

  (C) Diétai Magyar Múzsa

  (D) Magyar Kurír

 Hagyj el, óh Reménység! 

 Hagyj el engemet,

 Mert ez a keménység    

 Úgyis eltemet.    

 Érzem: e kétségbe 

 Volt erőm elhágy,   

 Fáradt lelkem égbe,   

 Testem földbe vágy. 

Nékem már a rét hímetlen 

A mező kisűlt,

A zengő liget kietlen,

A nap éjre dűlt. –

Bájoló lágy trillák!

Tarka képzetek!

Kedv! Remények! Lillák!

Isten véletek!
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       4 Jelölje meg a művet, amellyel Kazinczy Ferenc lezárta a nyelvújítók és a maradi

  gondolkodásúak közti vitát!

  (A) Tövisek és virágok

  (B) Felelet a Mondolatra

  (C) Írói érdem

  (D) Ortológusok és neológusok nálunk és más nemzeteknél

        5 Mit bíztak tanárai Csokonaira még diákkorában a híres debreceni kollégiumban, ahol

  szinte legendák keringtek műveltségéről?

  (A) tankönyvek írását

  (B) az iskolai könyvtár vezetését

  (C) a poéta-osztály vezetését

  (D) iskolai színdarabok írását

        6 Nevezze meg Csokonai legismertebb komikus eposzát!

        7 A lehető legpontosabban határozza meg az 1. számú szövegben levő fáradt lelkem

  szókapcsolatban a fáradt szónak a szófaját!

        8 Írja le az 1. számú szöveg első négy sorának rímképletét!

A feladatlap a következő oldalon folytatódik
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2. számú szöveg

Petőfi Sándor: Egy gondolat bánt engemet…

(részlet)

        Egy gondolat bánt engemet:

        Ágyban, párnák közt halni meg!

        Lassan hervadni el, mint a virág,

        Amelyen titkos féreg foga rág;

        Elfogyni lassan, mint a gyertyaszál,

        Mely elhagyott, üres szobában áll.

    11 Állapítsa meg, hogy az alábbi Petőfi-költemények közül melyik nem epikai alkotás! 

  (A) A XIX. század költői

  (B) Az apostol

  (C) A helység kalapácsa

  (D) János vitéz

         9 Az alábbi megállapítások közül válassza ki azt, amelyik az Egy gondolat bánt

  engemet című költeményre vonatkozik!

  (A) A költeményben felesége iránti szerelmét írja le.

  (B) A költeményben megformálja az önfeláldozó, romantikus emberideált.

  (C) A költemény a költő egyik legszebb tájverse.

  (D) A költemény népies verseinek egyik darabja, amelynek meghatározója a humor.

   10 Határozza meg, hogy Petőfi melyik verse nem tartozik az ars poeticáját

  megfogalmazó költeményei közé!

  (A) Szabadság, szerelem

  (B) A XIX. század költői

  (C) Egy gondolat bánt engemet

  (D) Szeptember végén
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   12 Jelölje meg a 2. számú szövegből származó szavak közül azt a szót, amelyiket ma

  már nem soroljuk a képzett szók közé, tehát nem találunk a szó végén semmilyen

  toldalékot! 

  (A) gondolat

  (B) féreg

  (C) elhagyott

  (D) üres

   13 Döntse el, hogy a 2. számú szöveg utolsó sorában levő mely szó a mai

  nyelvhelyesség szerint (amely) milyen névmásként határozható meg!

   (A) vonatkozó névmás

  (B) határozatlan névmás

  (C) kérdő névmás

  (D) mutató névmás

   14 Írja le, hogy a 2. számú szöveg címében szereplő egy szó milyen két szófajként

  szerepelhet a szövegben! Mindkét szófaj megnevezését írja le!

   15 Egy szóval nevezze meg, hogy milyen versként tartjuk számon Petőfi Egy gondolat

  bánt engemet című költeményét, amelyben előrevetíti saját sorsát! A hangsúly az

  „előrevetíti“ szón van.

   16  Írja le az ars poetica jelentését magyarul!

A feladatlap a következő oldalon folytatódik
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3. számú szöveg

A stressz kifejezést a 19. században találták ki angolszász mérnökök annak az erőnek a

megjelölésére, mely ha egy testre hat, feszültséget hoz létre. Ennek analógiájára Selye

János orvos, fiziológus ezt a kifejezést használja bármilyen külső agresszív hatásra,

mely megzavarja a szervezet egyensúlyát.

…Normális „dózisban“ a stressz fontos az életben maradáshoz. Ez ösztönöz minket,

miközben energiát és dinamizmust biztosít. Azonban a tartós stresszhatás káros lehet.

Ekkor megjelennek az első riasztó jelek: szorongás, félelem, melyet gyakran kísér

általános fáradtság. …

   17 Sorolja be a fenti, 3. számú szöveget a megfelelő stílusrétegbe!

   (A) társalgási stílus

  (B) hivatalos stílus

  (C) tudományos stílus

  (D) szépirodalmi stílus

   18 Állapítsa meg, hogy mi nem jellemző a 3. számú szövegben megállapított stílusrétegre!

   (A) a kijelentő mondatok gyakori használata

  (B) a szakszavak használata

  (C) a világos, szabatos fogalmazás

  (D) a szóképek gyakori használata

   19 Határozza meg, hogy milyen céllal íródhatott a 3. számú szöveg!

   (A) népszerűsítés

  (B) felvilágosítás

  (C) szórakoztatás

  (D) elrettentés
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   20 Helyettesítse a 3. számú szöveg második bekezdésében előforduló dinamizmus

  kifejezést az alábbi magyar szavak valamelyikével!

  (A) mozgások rendszere

  (B) fejlődés

  (C) mozgékonyság 

  (D) változás

   21 Állapítsa meg, hogy mi lehet a különbség a szöveg végén olvasható fáradtság és a

  fáradság szavak jelentése között! Írásukban csak egy -t betű az eltérés.

  (A) a fáradtság és a fáradság is testi-szellemi kimerültséget jelent

  (B) a fáradtság és a fáradság is fáradozást, szívességtételt jelent

  (C) a fáradság kimerültséget jelent és a fáradtság pedig fáradozást

  (D) a fáradtság kimerültséget jelent, a fáradság pedig fáradozást

   22 Keressen a 3. számú szöveg első mondatában egy azonos alakú szót!

   23 Határozza meg a 3. számú szöveg második mondatában levő ennek névmás fajtáját!

   24 Írja ki a 3. számú szövegből kiemelt alábbi mondat állítmányát!

  Azonban a tartós stresszhatás káros lehet.

A feladatlap a következő oldalon folytatódik
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4. számú szöveg

Giovanni Boccaccio: Dekameron

 (részlet)

Negyedik történet

Currado Gianfigliazzi, mint hallomásból és tapasztalásból valamennyien tudhatjátok,

mindenkor bőkezű és pompakedvelő nemesúr volt városunkban, lovagi életet élt, 

szüntelenül kutyákkal és sólymokkal szórakozott. Egyszer sólymával zsákmányul 

ejtett egy darumadarat; mikor pedig látta, hogy a madár gyengehúsú és kövér, 

elküldte azt kitűnő szakácsának, és megüzente neki, hogy vacsorára megsüthetné.

   25 Válassza ki a Dekameron kifejezés magyar jelentését! A történetben ennyi napig

  meséltek egymásnak a járvány elől menekülő fiatalok. 

  (A) 1 nap

  (B) 10 nap

  (C) 100 nap

  (D) 1000 nap

   26 Döntse el, hogy az alábbiak közül melyik utólagosan adott cím vonatkoztatható a

  Dekameron egyik legismertebb történetére!

   (A) A sólyom feláldozása

  (B) A sólyom feltálalása

  (C) A sólyom vadászata 

  (D) A sólyom elvesztése

   27 Állapítsa meg, ki lehetett Boccaccio kortársai közül az, aki meghonosította az

  irodalomban a szonett műfaját!

  (A) Dante

  (B) Shakespeare

  (C) Pannonius

  (D) Petrarca



MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM – B SZINT – 3840

2008. március 17. 9

   28 Határozza meg, hogy Boccaccio a Dekameron híres történeteivel milyen új műfajt

  teremtett meg!

  (A) regényt

  (B) novellát

  (C) elbeszélést

  (D) elbeszélő költeményt

   29 Milyen szószerkezet lesz a 4. számú szöveg első sorában olvasható hallomásból és

  tapasztalásból kapcsolat?

  (A) kapcsolatos mellérendelő

  (B) ellentétes mellérendelő

  (C) következtető mellérendelő

  (D) eredethatározós alárendelő

   32 A fenti szövegből írjon ki egy szót, amelyben szóvégi toldalékként megtalálta a

  feltételes mód jelét!

   30 Nevezze meg a korstílust, amelybe Boccaccio behelyezhető!

   31 Írja le a fenti történet sorszámát számmal: negyedik!

A feladatlap a következő oldalon folytatódik
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5. számú szöveg

Ómagyar Mária-siralom

(részlet)

   33 Az 5. számú szöveg az első fennmaradt magyar vers részlete. Határozza meg

  keletkezésének idejét!

  (A) 1100 körül

  (B) 1200 körül

  (C) 1300 körül

  (D) 1400 körül

   34 Válassza ki, melyik állítás nem igaz az Ómagyar Mária-siralommal kapcsolatban! 

  (A) A verset tartalmazó kódexet Deákiban találták meg.

  (B) A költemény témája: Szűz Mária fájdalma fia kereszthalála miatt.

  (C) A vers egy latin nyelvű költemény magyar átdolgozása.

  (D) A versre az úgynevezett Leuveni Kódexben találtak.

   35 Döntse el, melyik korban jelent meg a költészetben a rím! Figyelje meg a fenti

  szöveget, amely talán segíthet a helyes döntésben! 

  (A) az ókorban

  (B) középkorban

  (C) a reneszánsz idején

  (D) meghatározhatatlan

Szemem könnytől árad,

Én keblem bútól fárad.

Te véred hullása

Én keblem alélása.

Világ világa,

Virágnak virága!

Keservesen kínzatol,

Vas szegekkel veretel.

(Pais Dezső olvasata és értelmezése szerint)
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   36 Állapítsa meg, hogy milyen alárendelős szószerkezetet alkot az 5. számú szövegből

  kiemelt két szó! 

  keblem alélása

  (A) tárgyas 

  (B) alanyos

  (C) határozós

  (D) jelzős

A feladatlap a következő oldalon folytatódik

   37 Válassza ki az első hazai legendánkat az alábbiak közül! A történet a szlovák

  irodalomtörténetben is megtalálható. 

  (A) Zoerard és Benedek legendája

  (B) Szent Margit legendája

  (C) Szent István legendája

  (D) Gellért püspök legendája

   38 Nevezze meg azt a szórványemlékünket, amely a magyar szavakon kívül már egy

  mondattöredéket is tartalmaz!

   39 Írjon ki az 5. számú szövegből egy példát az alliterációra (betűrímre)!

   40 Milyen írásnak nevezzük őseink legrégebbi írásmódját?
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6. számú szöveg

Illyés Gyula szerint az írás és a beszéd módja mindenkit leleplez. Jól beszélni és írni

igazából tehát jellemkérdés. Eszerint elsősorban a nyelvi kifejezésmódra kell odafigyelnünk, 

amit sokan egyszerűen csak stílusnak neveznek. A stílus jelentése a görög sztüloszból 

származik. A sztülosz jelentése oszlop, a sztüloglüposz pedig oszlopba vésőt jelentett. 

Az íróvesszőt stylusnak nevezték. Innen már csak egy lépés volt, hogy az írás, a kifejezés, majd 

később az előadás módját is a stílus szóval illessék.

    41 Állapítsa meg, hogy a fenti szövegben melyik stílusréteg vonásai fedezhetők fel!

  (A) szakmai

  (B) hivatalos

  (C) társalgási

  (D) egyik sem

   42 Döntse el, hogy melyik állítás nem érvényes az írott szövegre!

  (A) szabályos, megformált szövegszerkesztés

  (B) igényes, választékos szóhasználat

  (C) igényesebb nyelvi megfogalmazás

  (D) időben és térben korlátozott szöveg

   43 Sorolja be az alábbi mondatot a megadott kategóriák valamelyikébe!

  Ezer éve nem láttalak.

  (A) humoros

  (B) túlzó

  (C) enyhítő

  (D) ironikus
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   44 Jelölje meg az alárendelői szóösszetétel fajtáját, amely a jellemkérdés összetett

  szóban fedezhető fel!

  (A) alanyos

  (B) tárgyas

  (C) határozós

  (D) jelzős

   45 Az alábbiak között jelölje meg azt az állítást, amelyik nem tartozhat a stílust

  befolyásoló tényezők közé!

  (A) a közlő életkora

  (B) a beszélgetés időpontja

  (C) a műveltségi szint

  (D) a közlő egyénisége

   46 Nevezze meg azt a stílust, amelynek eszközei közé tartozik többek közt a metafora!

   47 A stílus görög eredetű szó, amelynek eredeti jelentése: íróeszköz. Mit jelent ez a

  kifejezés ma, ha a beszédre vonatkoztatjuk? Olvassa el újra figyelmesen a 6. számú

  szöveget, amely rávezetheti a helyes válaszra!

   48 Miként mondjuk idegen szóval azt a szövegalkotási módot, amikor azonnal a szöveg

  közepébe vágva kezdjük mondandónkat? Így kezdődtek az ókori eposzok is.

 

A feladatlap a következő oldalon folytatódik
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7. számú szöveg

Móricz Zsigmond: Barbárok

 (részlet)

A vizsgálóbiztos vallatott. Szó szóra ment, ez a szó a másikra hajazott, a veres juhászra 

lassan sereg lopás, gyilkosság igazolódott. Már megérett a kötél, mikor azt mondja a vizsgáló 

ember:

— Hát a Bodri juhász?

A veres ember szeme meg se rezdült.

— Bodri juhász?

— Az, úgy híjták, míg élt. ……….

A juhász megfordult, s elindult nagy, kemény léptekkel az ajtó felé. Mikor odaért, s a kezét rá 

akarta tenni a kilincsre, hátratántorodott. Nem tudott a kilincshez nyúlni. A kilincsre akasztva 

ott lógott a szíj rézzel kiverve. ……….

A vizsgálóbíró nézte, azután csengetett. Két pandúr lépett be.

— Vigyétek.

A bíró utána nézett s eltűnődött:

— Barbárok.

   49 Állapítsa meg, hogy a szövegben mire vonatkozott a bíró „barbárok“ megjegyzése!

  (A) a pásztorok embertelenségére

  (B) a pásztorok nemtörődömségére

  (C) a pásztorok igénytelenségére

  (D) a pásztorok birtokolni vágyására

   50 Döntse el, hogy Móricz Zsigmond melyik regényében szerette volna bemutatni a

  magyar falu igazi, értékvesztő mivoltát!

  (A) Rokonok 

  (B) Barbárok

  (C) Hét krajcár

  (D) Sárarany
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   52 Válassza ki Móricz történelmi regényét, amelyben ugyan a 17. századi Erdélyről ír,

  ám párhuzamokat keres kora nemzeti-társadalmi gondjainak megoldására!

  (A) Tündérkert

  (B) Úri muri

  (C) Rokonok

  (D) Sárarany

   53 Határozza meg a 7. számú szövegből kiemelt alábbi mondat fajtáját!

  A juhász megfordult, s elindult nagy, kemény léptekkel az ajtó felé.

  (A) következtető mellérendelői

  (B) egyszerű bővített

  (C) kapcsolatos mellérendelői

  (D) ellentétes mellérendelői

   54 Írja le Móricz azon híres novellájának címét, amely az első írói sikert hozta számára!

  A novellában a szegénysors olyan mélységeit mutatja be, amelyben már a koldustól

  kapott alamizsna sem segít.

   55 Nevezze meg Móricz híres regényét, amelyben a korrupt dzsentrit ábrázolta! 

   A regényből 2005-ben Szabó István – Oscar-díjas rendező – kitűnő filmet készített.

   56 Fogalmazza át röviden a 7. számú szövegben olvasható „Már megérett a kötél“

  gondolatot!

    51 Melyik regényében fejezte ki Móricz Zsigmond – allegorikusan, egy diák sorsán

  keresztül – a kommün alatt elszenvedett megaláztatásait?

  (A) Árvácska

  (B) Légy jó mindhalálig

  (C) Tragédia

  (D) Barbárok
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   57 Döntse el, hogy az alábbi megállapítások közül melyik illik a fenti költeményre, ha

  az a pillanatnyi érzést ragadja meg!

  (A) szürrealista vers

  (B) futurista vers

  (C) dadaista vers

  (D) impresszionista vers

   58 Válassza ki az érzést, amely Tóth Árpád kezdeti lírájának alaphangulatát

  meghatározta! Segítségként gondoljon arra, hogy Tóth Árpád fordította Verlaine Őszi

  chanson című ismert költeményét, amelynek hasonló a hangulata!

  (A) öröm

  (B) bánat

  (C) remény

  (D) vágy

   59 Mit jelent a Tóth Árpád költészetére is oly jellemző dekadens kifejezés magyarul?

  (A) lemondó 

  (B) vágyakozó

  (C) reménykedő

  (D) érzelgős

8. számú szöveg

Tóth Árpád: Körúti hajnal

(részlet)

Egyszerre két tűzfal között kigyúlt

     A keleti ég váratlan zsarátja:

     Minden üvegre száz napocska hullt,

     S az aszfalt szennyén szerteszét gurult

     A Végtelen Fény milliom karátja.
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   60 Jelölje meg az alábbiak közül azt a költeményt, amelyet nem Tóth Árpád, hanem a

  szintén tragikus sorsú Juhász Gyula írt!

  (A) Hajnali szerenád

  (B) Lélektől lélekig

  (C) Esti sugárkoszorú

  (D) Tiszai csönd

    61 Sorolja be a fenti szövegből vett ég szót a megfelelő jelentéstani kategóriába!

  (A) egyjelentésű szó

  (B) eltérő jelentésű szó

  (C) azonos alakú szó

  (D) rokon értelmű szó

   62 Nevezze meg azt a haladó szellemű folyóiratot, amelyben Tóth Árpáddal együtt több,

  a 20. század első felében alkotó író és költő is megjelentette írásait!

   63 Határozza meg a 8. számú szöveg első sorában levő között szó szófaját!

A feladatlap vége

   64 Fejezze ki a 8. számú szövegben levő minden általános névmást egy határozatlan

  számnévi névmással!
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K ú! správnych odpovedí k úlohám s výberom odpovede v teste z 
ma"arského jazyka a literatúry – riadny termín MS 

Úrove# B $íslo 
úlohy test 3840 test 3847 

01 C B

02 B C

03 C B

04 D A

05 C D

9 B C

10 D B

11 A A

12 B C

13 A D

17 C B

18 D B

19 B C

20 C A

21 D C

25 B D

26 A B

27 D C

28 B A

29 A B

33 C B

34 A A

35 B D

36 D C

37 A B

41 A A

42 D D

43 B B

44 D C

45 B D

49 A C

50 D D

51 B B

52 A B

53 C C

57 D B

58 B A

59 A B

60 D C

61 C B
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K ú! správnych odpovedí k úlohám s krátkou  odpove"ou v teste z ma"arského jazyka a literatúry – riadny termín MS 
Úrove# B $íslo úlohy test 3840 test 3847 

06 Dorottya b nös / bizonyítottnak t nt a b nössége

07
melléknévi igenév /  

befejezett melléknévi igenév Rokonok  

08 abab  Hét krajcár  

14
nével!, számnév /  

határozatlan nével!, t!számnév névutó  

15 jóslatszer  / látomásvers  valamennyi  

16 költ!i hitvallás / költ!i program  Nyugat  

22 hat  kifejezésmódot  

23 mutató  in medias res  

24 káros lehet  szépirodalmi  

30 reneszánsz  jóslatszer  / látomásvers  

31 4. költ!i hitvallás / költ!i program 

32 megsüthetné  nével!, számnév /  
határozatlan nével!, t!számnév 

38 Tihanyi Apátság Alapítólevele abab 

39
Világ világa / Virágnak virága / 

keservesen kínzatol  Dorottya 

40 rovásírás  melléknévi igenév /  
befejezett melléknévi igenév 

46 szépirodalmi káros lehet 

47 kifejezésmódot hat 

48 in medias res mutató  

54 Hét krajcár  Világ világa / Virágnak virága / 
keservesen kínzatol 

55 Rokonok  rovásírás 

56 b nös / bizonyítottnak t nt a b nössége Tihanyi Apátság Alapítólevele 

62 Nyugat  reneszánsz  

63 névutó  megsüthetné  

64 valamennyi  4.


