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Feladatlap magyar nyelvből és irodalomból 
az AI 9. osztályos tanulói számára

Test z maďarského jazyka a literatúry pre žiakov 9. ročníka ZŠ

MINTA
VZOR

Keresztnév:

Vezetéknév:

Kedves Tanulók!

A magyar nyelvi és irodalmi feladatlapot kaptátok kézhez. A feladatlap három kiinduló 
szöveget és 30 feladatot tartalmaz.

● A 01 – 21. feladat a kiinduló szövegekhez kapcsolódik.

● A 22 – 30. feladat független, nem kapcsolódik kiinduló szöveghez.

● A teszt tartalmaz:

 -  20 feleletválasztó feladatot, amelyek esetében az A, B, C, D lehetőségek közül 
kell kiválasztanotok az egyetlen helyes választ,

 - 10 feleletalkotó feladatot, amelyekhez rövid választ kell alkotnotok.

Válaszaitokat egyenesen a feladatlapra írjátok fel, utána pedig másoljátok át azokat 
a válaszadó lapra. Csak azokat a válaszokat értékeljük, amelyeket helyesen írtatok fel 
a válaszadó lapra. Minden helyes válasz 1 pontot ér.
Minden kiinduló szöveget és feladatot figyelmesen olvassatok el. A feladatlap kidolgozására 
70 percetek van.

Sok sikert kívánunk!

A TESZT 
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 1. kiinduló szöveg

Szabó Magda: Für Elise
(részlet)

  Az első igazi feszültséget nem az okozta, hogy a tanítónők helyett nők, férfiak, úgynevezett 
szaktanárok vettek át bennünket nevelésre, hanem az állandó ellenőrzés, megtartjuk-e a millió 
vadonatúj szabályt, amelyet kis könyvben kinek-kinek átadtak: tanulja meg, és azt is: az előírást 
nem követő magatartás azonnali büntetéssel jár. Szent kötelességünk volt minden tekintetben 
védeni az anyaszentegyház tekintélyét, rendtartása szerint élni benti és külvilági létünkben, 
iskolánk épületét óvni, tisztán tartani. Az épületben egyébként érckoporsó színű kötényben 
jártunk érettségiig. Ha az egész iskola felsorakozott, vagy valami céllal teljes létszámmal egy 
osztály kivonult, közönséges egyenruhát viseltünk, alatta otthoni saját ruhatárunk darabjait 
hordhattuk, nagy ünnepen, különleges alkalmakkor díszegyenruhát.
  Az egyház keze itt emelkedett először figyelmeztetővé: vigyázz, tanuló, itt egy vagy a többivel, 
nem henceghetsz öltözeteddel, ékszert nem viselhetsz, le a fülbevalókkal, hajba kötött masli 
is tilos. Volt egyensapkánk, egyenkalapunk, barna vagy fekete rádlis patentharisnyánk, bokáinkat 
feszesen rögzítő félmagas lábbeli védte. Apróbb holmink, zsebkendőnk, jegyzetfüzetünk, 
zsoltárunk és úgynevezett intőkönyvünk együtt tartása érdekében tarisznyát hordtunk, pénzt nem 
hozhattunk magunkkal csak kijelölt napon, kijelölt célra. Tarisznyánkra tulipán volt ráhímezve, 
egyenkalapunkon zománcos címer az intézet emblémájával, két kéz emelte ég felé az emberi 
szívet, apró betűs bibliai idézet hirdette Pál apostol szavait, hogy minden Isten akaratától függ, 
nem a mi vágyunktól, szándékunktól, mi magunktól, mi legfeljebb gyarló módunkon iparkodhatunk 
sikerre vinni vagy hátráltatni az Úr szándékát.

Az 1. kiinduló szöveghez a 01–07. feladat tartozik.

 01. Mi okozta az első feszült állapotot a kiinduló szöveg szerint?

  A  Hogy a nők helyett férfiak vették át a vezetést.

  B  Hogy az előírás megszegése büntetéssel járt.

  C  Hogy a tanítók helyett szaktanárok oktattak.

  D  Hogy megtartják-e vajon a régi szabályokat.

 02. Hol volt látható a kiinduló szöveg szerint az emberi szív szimbóluma?

  A  kötényen C  egyenkalapon

  B  tarisznyán D  patentharisnyán
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 03. Melyik szókapcsolat tartalmaz költői jelzőt?

  A  vadonatúj szabály C  érckoporsó színű kötény

  B  apró betűs D  közönséges egyenruha

 04. Mit jelent a kiinduló szövegben előforduló henceg szó?

  A  valamivel kérkedik

  B  valakin túltesz

  C  valakit hírbe hoz

  D  valakit megaláz

 05. Melyik szóban érvényesül a mássalhangzó-rövidülés?

  A  millió

  B  érettségiig

  C  céllal

  D  otthon

 06. Meddig volt kötelező a kiinduló szöveg szerint a kötény viselete?

                        

 07. Írd ki a kiinduló szöveg utolsó mondatának két kötőszavát!
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 2. kiinduló szöveg

EQUITAL Lovas Gyermektábor

Bentlakásos tábor: 7 nap/6 éjszaka (vasárnaptól-szombatig)
Szállás: 3–4 ágyas szobákban
Ellátás: napi ötszöri étkezés
Korosztály: 6–14 éves kor között
Létszám: min. 8 fő – max. 16 fő

  Gyerektáborunkba várunk minden olyan kis-  és nagydiákot, aki érdeklődik a lovak és a lovaglás 
iránt, és szeretne egy változatos (nem csak lovas) programokkal teli nyaralást Magyarország 
egyik legszebb vidékén, a Balaton-felvidéken, a Balatontól csupán 3 kilométerre eltölteni.
  Célunk, hogy a gyerekek egy vidám, sokszínű hetet töltsenek az Equital Lovasudvar 
vendégeként, így nemcsak lovas foglalkozásokat, hanem egyéb érdekes szabadidős 
programokat is szervezünk számukra, melyeken észrevétlenül gyarapítják tudásukat a világról. 
A gyerekekre minden nap – tudásszintjüknek megfelelően – lovasoktatás vár, majd a délután 
a kikapcsolódásé: balatoni lubickolás, barangolás a Keszthelyi-hegység vadregényes erdeiben, 
biciklis és lovaskocsis kirándulás színesíti nyaralásukat. A kézműves foglalkozások keretében 
saját maguk készíthetik el a családtagok számára ajándékaikat.
  Esténként különféle vidám programok várnak rájuk: vetélkedők, közös főzés, tábortűz, 
táncmulatság, csillagles. A gyerekek önfeledt, biztonságos és színvonalas nyaralásáról a nap 
24 órájában velük lévő szakképzett pedagógusok és a szakképzett, türelmes és gyermekszerető 
lovasoktatók gondoskodnak.

Részvételi díj: 180 €/fő/turnus

Testvér- és barátkedvezmény: -5%

Időpontok: 2018. 06. 19 – 25.
      2018. 06. 26 – 07. 02
      2018. 07.03 – 09.
      2018. 07. 11 – 17.

A 2. kiinduló szöveghez a 08–14. feladat tartozik.

 08. Melyik felsorolás tartalmazza a kiinduló szöveg alapján csak a tábor programjait?

  A  lovasoktatás, erdei séta, fürdés

  B  vetélkedők, tábortűz, hajózás

  C  úszóverseny, főzés, csillagles

  D  lovaglás, túrázás, motorozás
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 09. Melyik kérdésre találjuk meg a kiinduló szövegben a választ?

  A  Milyen ajándékot készítenek a kézműves foglalkozásokon?

  B  Esténként milyen program vár a tábor lakóira?

  C  Naponta hány órát lovagolnak a táborozók?

  D  Mennyi a barátkedvezmény összege?

 10. A kiinduló szöveg alapján melyik állítás hamis?

  A  A táborban lehetőség van a főétkezésre is.

  B  A tábort csak 6–14 éves gyerekek számára szervezik.

  C  A táborlakóknak szabadidős programokat szerveznek.

  D  A gyerekek 3–4 ágyas szobákban tölthetik el a 7 éjszakát.

 11. Az alábbi tagmondatban milyen mondatrész szerepét tölti be az észrevétlenül szó?

 …, melyeken észrevétlenül gyarapítják tudásukat a világról.

  A  minőségjelző C  állapothatározó

  B  módhatározó D  okhatározó

 12. Milyen helyesírási elv érvényesül a tudásszintjüknek főnév helyesírásánál?

  A  kiejtés szerinti írásmód C  hagyományos írásmód

  B  szóelemző írásmód D  egyszerűsítő írásmód

 13. Melyik hegység található a tábor közelében?

                        

 14. A lovasoktatókon kívül még kik gondoskodnak a gyerekekről?
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 3. kiinduló szöveg

A korcsolyázás története

  A korcsolyázás kialakulásának időpontját nem tudjuk pontosan meghatározni. Az első 
korcsolyák csontból készültek, és általában a rénszarvas, illetve a ló lábszárcsontjait használták 
éles szélük miatt. A középkorban megjelentek a fából készült korcsolyák is, melyek foglalatába 
később már vasdarabot is ültettek. Ezek közül nagyon népszerűek voltak a hosszan hajlított 
orrúak, amelyek nagyon hasonlítottak az akkori divatos lábbelikhez.
  A XVII. század végén Angliában is egyre népszerűbb lett a korcsolya, de eleinte csak 
az arisztokrata körök hódoltak e sportnak. 1742-ben alakult meg a világ első műkorcsolyázó 
egylete, az „Edinburg Skating Club”. A XIX. század közepén megjelentek az első, teljesen fémből 
kovácsolt korcsolyák, majd az első ipari gyártású acélkorcsolyák is.
  A múlt század második felében a korcsolyázás három irányba vált szét. Azokban az 
országokban, ahol főleg közlekedési eszközként szerepelt (Svédország, Norvégia, Finnország), 
a versenyszerű gyorskorcsolyázás terjedt el, míg azokon a vidékeken, ahol kevesebb volt 
a természetes jég, kialakult a műkorcsolyázás és a jégkorong (Hollandia, Nagy Britannia, USA, 
Kanada).

A 3. kiinduló szöveghez a 15–21. feladat kapcsolódik

 15. Melyik állítás nem igaz?

  A  A világ első műkorcsolyázó egylete a 17. században Angliában alakult meg.

  B  A skandináv országokban leginkább a gyorskorcsolyázás terjedt el.

  C  A középkori korcsolyák alakja a korabeli cipőkhöz volt hasonlatos.

  D  A teljesen fémből készült korcsolyák a 19. században jelentek meg először.

 16. Milyen stílusba sorolható a kiinduló szöveg?

  A  szépirodalmi C  publicisztikai

  B  hivatalos D  ismeretterjesztő
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 17. Keresd meg az alany–állítmányi szószerkezetet a következő mondatban!

	 A	XVII.	század	végén	Angliában	is	egyre	népszerűbb	lett	a	korcsolya.

  A  lett a korcsolya

  B  népszerűbb a korcsolya

  C  népszerűbb lett a korcsolya

  D  népszerűbb lett

 18. Melyik válaszlehetőségben található jelöletlen teljes hasonulás?

  A  vasdarabokat ültettek

  B  akkori lábbelikhez

  C  pontosan tudjuk

  D  teljesen fémből

 19. Melyik állítás nem igaz a korcsolyázás szóalakra?

  A  mély hangrendű C  a hagyomány elve szerint íródott

  B  főnévképző található benne D  4 zöngétlen mássalhangzót tartalmaz

 20. Mely társadalmi csoport kiváltsága volt a korcsolyázás kezdetben?

                        

 21. Milyen anyagból készültek a korcsolyák a középkorban?
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22 – 30. feladat.

 22. Melyik műfajra jellemző a következő meghatározás?

 Fájdalmat,	csalódást,	gyászt	megéneklő	bánatos	hangvételű	költemény.

  A  óda

  B  elégia

  C  ballada

  D  rapszódia

 23. Melyik személy vagy fogalom nem kapcsolható az Egri	csillagokhoz?

  A  a török császár

  B  Jumurdzsák amulettje

  C  kinccsel teli zsákok

  D  bátor asszonyok

 24. Melyik regényhősre ismersz rá az alábbi jellemzés alapján?

A	legfiatalabb	a	három	fivér	közül.	Rokonszenves,	ám	befolyásolható. 
Született	hivatalnok,	nem	forradalmár	típus.	Mégis	ő	az	igazi	hős,	mert 
a	Szabadságharc	idején	feláldozza	magát	a	testvéréért.	Kivégzik	mint 
hazaárulót.

                        

 25. Milyen költői eszközt találsz az alábbi versrészlet aláhúzott soraiban? Írd le.

Mosolyogva	néz	a	földre
A szelíd nap sugara,
Mint	elalvó	gyermekére
Néz	a	szerető	anya.
(Petőfi	Sándor)
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22 – 30. feladat.

 22. Melyik műfajra jellemző a következő meghatározás?

 Fájdalmat,	csalódást,	gyászt	megéneklő	bánatos	hangvételű	költemény.

  A  óda

  B  elégia

  C  ballada

  D  rapszódia

 23. Melyik személy vagy fogalom nem kapcsolható az Egri	csillagokhoz?

  A  a török császár

  B  Jumurdzsák amulettje

  C  kinccsel teli zsákok

  D  bátor asszonyok

 24. Melyik regényhősre ismersz rá az alábbi jellemzés alapján?

A	legfiatalabb	a	három	fivér	közül.	Rokonszenves,	ám	befolyásolható. 
Született	hivatalnok,	nem	forradalmár	típus.	Mégis	ő	az	igazi	hős,	mert 
a	Szabadságharc	idején	feláldozza	magát	a	testvéréért.	Kivégzik	mint 
hazaárulót.

                        

 25. Milyen költői eszközt találsz az alábbi versrészlet aláhúzott soraiban? Írd le.

Mosolyogva	néz	a	földre
A szelíd nap sugara,
Mint	elalvó	gyermekére
Néz	a	szerető	anya.
(Petőfi	Sándor)
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 26.  Melyik irodalmi hős neve helyettesíthető be az alábbi versrészlet kipontozott 
verssorába?

„Szivemnek	gyöngyháza,	lelkem	Iluskája“,
...................................igy	szólott	hozzája:

„Pillants	ide,	hiszen	ezen	a	világon
Csak	te	vagy	énnekem	minden	mulatságom“.

(Vörösmarty	Mihály)

  A  Toldi Miklós C  Ősz Peterdi

  B  Kukorica Jancsi D  Tímár Mihály

 27.  Az alábbi jellemzés alapján Mikszáth Kálmán melyik regényére ismersz rá? 
A főszereplő egy jó megjelenésű fiatalember, aki az érdekházasságban látja 
a vagyonszerzés legegyszerűbb módját, hogy továbbra is élvezhesse a lecsúszott 
nemesi réteg, a dzsentri léha életét.

  A  A Noszty fiú esete Tóth Marival C  Beszterce ostroma

  B  Szent Péter esernyője D  Különös házasság

 28. Melyik ifjúsági regény egyik fontos helyszíne a grund? Írd le a regény címét!

                        

 29. Mi az elé szó szófaja a következő mondatban?

	 A	foglyokat	a	császár	elé	vitték.

                        

 30.  A felsoroltak közül melyik szólás vagy közmondás jelentését fejezi ki 
a legpontosabban az alábbi mondat?

 A	nem	becsületes	úton	szerzett	vagyon	könnyen	elúszik.

  A  Ebek harmincadjára jut.

  B  Egyszer volt Budán kutyavásár!

  C  Ebül szerzett jószág ebül vész el.

  D  Bizonytalan, mint a kutya vacsorája.



(Petőfi Sándor)
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