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Próbafelvételi feladatsor 2021. március 
 

NYELVTAN 

1. Állapítsd meg a következő szavak szófaját! 

 

alul ________________________      csukjátok _______________________                   

harcolnom___________________      csuklyátok______________________                                                                                                                                                                     

senki____________________ 

2. Bontsd szóelemekre függőleges vonalakkal a következő szót, s a 

szóelemek fölé írt számokkal jelöld a fajtájukat!  

szótő: 1,  képző: 2,  jel: 3, rag: 4 
 

b a r á t s á g o d r ó l  
 

3. Állapítsd meg, milyen mondatrészek a számozott szavak a következő 

mondatban! 
                   1                                              2                            3                4               

   Unokatestvérem  szomszédja nem jött  hozzánk látogatóba. 

 

1_________________________     2________________________________ 

3_________________________     4________________________________ 

 

4. Egészítsd ki a következő szólásokat, közmondásokat! 
Nagy fába vágta a ______________. 

Ki mint veti_______________, úgy alussza álmát. 

_________________________ az alma a fájától. 

 

5. A lehető legpontosabban állapítsd meg, hogy a mássalhangzók egymásra 

hatásának mely eseteit fedezhetjük fel az alábbi szavakban! 

jégkorong____________________________________________         

haragudj______________________________________________                                                        

búsuljon______________________________________________ 

 
 

 

 



6. Állapítsd meg az alábbi összetett mondatok fajtáját, rajzold meg 

szerkezeti ábrájukat is! 
a. Jól érzem magam itt, ezért nem megyek máshová.  

 

 

 

b. Azért nem megyek máshová, mert itt jól érzem magam. 

 

 

 

c. Olyan a nap, mint egy ragyogó aranytál.  

 

 

d. Elestem az utcán, ugyanis elcsúsztam egy banánhéjon. 

 

 

e. Mit mond annak az édesanyja, aki ezt a héjat eldobta? 

 

 

 

f. Nemcsak megoldottam a feladatokat, hanem élveztem is a munkát. 

 

 
7. Pótold a történet hiányzó szavait! 

Tizenkét, 19.,  beszámolóit, ellátott, gyűjtött, helyszíneket,  kontinenst, kölcsönözte, 

legnépszerűbb, Magyarországra, megfelelően, regényekben, után, vissza, vonásait  

 

Old Shatterhand mintaképe 

 

 

Karl May egyik__________________________ hősének, Old Shatterhandnak a győri Xántus 

János Múzeum névadója volt a mintaképe. Ezt bizonyítja a John Xántus vésettel 

__________________ Henry-féle, úgynevezett alsókulcsos ismétlőpuska is, mely a 

____________________Old Shatterhandé volt. Xántus János a_________________ századi 

tudósoknak____________________________ szinte kalandor is volt. Bejárta az amerikai 

__________________,növény-és állatmintákat____________________________, és azokat 

hazaküldte _________________________. ________________________ éves amerikai 

kalandozás______________ tért_______________ Európába. Útleírásait, 

____________________ ismerte a kezdő drezdai író, Karl May is, aki nem csak egyes 

_____________________, de a legnépszerűbb hőse ______________________ is a magyar 

utazótól ________________________________ 



 

IRODALOM 

8. Kinek melyik művében szerepel? 

a. Timár Mihály___________________________________________________ 

b. Gertrudis______________________________________________________ 

c. Kis János______________________________________________________ 

d. Tót Mariska___________________________________________________ 

 

9. Írd le a teljes nevét azoknak, akikről az alábbi rövid meghatározások 

szólnak! 

a. Az Ábel-trilógia szerzője__________________________________________ 

b. Legnagyobb barokk eposzunk írója_________________________________ 

c. Első európai rangú költőnk, latinul írt________________________________ 

d. Legnagyobb szimbolista költőnk___________________________________ 

e. A magyar nyelvújítás legnagyobb alakja_____________________________ 

 

10. Kakukktojás. Melyik műfaj nem illik a sorba? Jelöld aláhúzással! 

a. regény, ballada, óda, novella, eposz 

b. Melyik műnembe tartozik a kakukktojás?_________________________ 

c. Melyik műnembe tarozik a többi?_______________________________ 

11. Milyen szóképeket, alakzatokat találsz a következő idézetekben? 

„a horizont piros felhőket szállít”___________________________________ 

„tánc a lábam”_________________________________________________ 

„ halálnek haláláal holsz”_________________________________________ 

„ Ez a magyar Ugar”_____________________________________________ 

12. Ismerd fel az idézetek szerzőit és a művek címét! 
a. „És, jaj,hiába, mindenha szándék 

Százszor földobnál, én visszaszállnék, 

Százszor is, végül is.” _______________________________________________ 

b. „ Harmadnapja nem eszek, 

Se sokat, se keveset”_________________________________________________ 

c. „ A szeptemberi bágyadt búcsúzónál 

Szeme színére 

visszarévedek”_________________________________________________________ 

HELYESÍRÁS 

13.  Írd le helyesen a következő mondatokat! 

 

Meg tuttam, hogy éll. A csoport nagy igyekezetel végeszteel a feladattot.  A 

Sólyom-hegyi kilátóbol hoszú az út a Jókai-térig. Megakartam nézni mere kel el 

indulnom a szöllőhegy felé. 

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________ 


