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ZBIRKA PITANJA ZA PRIJEMNI ISPIT

TEST IZ MATERNJEG JEZIKA I KNJIŽEVNOSTI

- Zbirka sadrži pitanja na srpskom i mađarskom jeziku

 

Test iz mađarskog jezika i književnosti

Felvételi vizsgaérdések magyar nyelvből és irodalomból

(Figyelem! A jelöltek a vizsgán a felkínált kérdésekből 30

1. A magyar nyelvben melyek az 
 a)  v, f                          
 b) m, n, ny                   
 c) b, p, m  
 d) g, k 
 
2. J vagy LY? A felsorolt szavak közül csa
 a) muszály                   
 b) vájú                         
 c) konkoly 
  d) hájog 
 
3. Mi a fonéma? Karikázza be a helyes választ!
 a) mondatrész                 
 b) írásjel                         
 c) összetett szó 
 d) jelentésmegkülönböztető hang
 
4. Helyesírásunk mely alapelve 
Jósika,   Tewrewk? 
 a) a hagyományos írásmód      
 b) a szóelemző írásmód           
 c) az egyszerűsítő írásmód
 d) a kiejtés szerinti írásmód
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ZBIRKA PITANJA ZA PRIJEMNI ISPIT 

TEST IZ MATERNJEG JEZIKA I KNJIŽEVNOSTI 

Zbirka sadrži pitanja na srpskom i mađarskom jeziku 

Test iz mađarskog jezika i književnosti 

 

Felvételi vizsgaérdések magyar nyelvből és irodalomból

A jelöltek a vizsgán a felkínált kérdésekből 30-at kell majd, hogy megoldjanak.)

 

A magyar nyelvben melyek az orrhangok? 

? A felsorolt szavak közül csak egy van helyesen leírva. Melyik?  

? Karikázza be a helyes választ! 
 

d) jelentésmegkülönböztető hang 

 érvényesül a következő nevek írásakor: Babits, Gaál,  Eötvös,  

a hagyományos írásmód       
b) a szóelemző írásmód            
c) az egyszerűsítő írásmód 

zerinti írásmód 

 
 

Felvételi vizsgaérdések magyar nyelvből és irodalomból 

at kell majd, hogy megoldjanak.) 

Babits, Gaál,  Eötvös,  
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5. Az ődöng szavunk a cselekvő és a cselekvés egymáshoz való viszonya alapján igéink mely 
csoportjába tartozik?  
 a) műveltető                    
 b) cselekvő                      
 c) szenvedő 
 d) visszaható 
 
6. Hány betűből áll a magyar ábécé? 
 a) 46                   
 b) 40                   
 c) 29 
 d) 38 
 
7. Kincsem, feleségem, mondj uradnak engem!
 a) felkiáltó            
 b) óhajtó               
 c) felszólító 
 d) kijelentő 
 
8. Mikor keletkezett a Halotti beszéd és könyörgés
 a) a XII. század utolsó évtizede        
 b) a XI. század eleje                         
 c) a XIII. század első évtizede
 d) a XIV. század közepe 
 
9. Kinek a keze írásában maradt fenn a 
 a) Legéndy Kató                    
 b) Újfalusi Judit                     
 c) Sigray Erzsébet Róza 
 d) Ráskai Lea 
 
10. A felsoroltak közül melyik az a mű, melyet 
 a) Dekameron                           
 b) A makrancos hölgy               
 c) Vízkereszt  
 d) Szentivánéji álom 
 
11. Ki írta a Törökországi levelek
 a) Berzsenyi Dániel           
 b) Zrínyi Miklós                
 c) Mikes Kelemen 
 d) Kazinczy Ferenc 
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szavunk a cselekvő és a cselekvés egymáshoz való viszonya alapján igéink mely 

 
 

áll a magyar ábécé?  

Kincsem, feleségem, mondj uradnak engem! Ez a mondat a beszélő szándéka szerint

Halotti beszéd és könyörgés?  
a XII. század utolsó évtizede         

                          
c) a XIII. század első évtizede 

 

Kinek a keze írásában maradt fenn a Margit-legenda?  
a) Legéndy Kató                     
b) Újfalusi Judit                      

 

A felsoroltak közül melyik az a mű, melyet NEM Shakespeare írt? 
a) Dekameron                            
b) A makrancos hölgy                

Törökországi leveleket? 
a) Berzsenyi Dániel            
b) Zrínyi Miklós                 

 
 

szavunk a cselekvő és a cselekvés egymáshoz való viszonya alapján igéink mely 

beszélő szándéka szerint: 
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12. A felsoroltak közül melyik NEM Ady
 a) Új vizeken járok                
 b) Pálma a Hortobágyon        
 c) Kocsi-út az éjszakában
 d) Héjanász az avaron 
 
13. Hol született Kosztolányi Dezső
 a) Újvidéken                  
 b) Szegeden                   
 c) Budapesten 
 d) Szabadkán 
 
14. Melyik folyóiratunkat indítja meg 1932
 a) a Kalangyát               
 b) a Hidat                      
 c) az Üzenetet 
 d) a Létünket 
 
15. Mit jelent a szecesszió a művészetekben?
  a) elkülönülést                 
  b) hangulatokat                
 c) természethűséget 
 d) színek uralmát 
 
16. Ki írta a Kormányeltörésben 
 a) Tolnai Ottó                 
 b) Brasnyó István            
 c) Orbán Ottó 
 d) Domonkos István 
 
17. Szenvedélyesség, szabadságkultusz, kötet
 a) klasszicizmus              
 b) romantika                    
 c) rokokó 
 d) impresszionizmus 
 
18. Szabályosság, fegyelmezettség, kiegyensúlyozottság
 a) barokk                           
 b) expresszionizmus           
 c) klasszicizmus 
 d) naturalizmus 
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NEM Ady Endre műve? 
a) Új vizeken járok                 
b) Pálma a Hortobágyon         

út az éjszakában 

Kosztolányi Dezső? 

indítja meg 1932-ben Szenteleky Kornél? 

a művészetekben? 
 
 

 című verset? 
 
 

Szenvedélyesség, szabadságkultusz, kötetlenség. Mely korstílus jellemzői ezek?
a) klasszicizmus               

 

Szabályosság, fegyelmezettség, kiegyensúlyozottság. Mely korstílus jellemzői ezek?
a) barokk                            
b) expresszionizmus            

 
 

jellemzői ezek? 

jellemzői ezek? 
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19. Ki írta a Leláncolt Prométheusz
 a) Homérosz                    
 b) Arisztophanész            
 c) Aiszkhülosz 
 d) Ovidius 
 
20. A felsoroltak közül ki volt József Attila
 a) Fanni                 
 b) Flóra                  
 c) Anna 
 d) Ilona 
 
21. Mik a homonimák? Karikázza be a helyes választ!
 a) rokon értelmű szavak           
 b) azonos alakú szavak             
 c) idegen szavak 
 d) nyelvújítási szók 
 
22. Ki volt Vörösmarty Mihály múzsája
 a) Csajághy Laura          
 b) Csajághy Lotte          
 c) Csajághy Márta 
 d) Csajághy Léna 
 
23. Ki írta az Apokrif című verset?
 a) József Attila              
 b) Weöres Sándor          
 c) Pilinszky János 
 d) Petőfi Sándor 
 
24. A felsoroltak közül melyik NEM Mikszáth Kálmán
 a) A jó palócok            
 b) Gavallérok              
 c) A két koldusdiák 
 d) Légy jó mindhalálig 
 
25. Melyik írónk hőse Timár Mihá
 a) Gozsdu Elek                   
 b) Mikszáth Kálmán           
 c) Babits Mihály 
 d) Jókai Mór 
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Leláncolt Prométheuszt?  
 
 

József Attila múzsája?  

? Karikázza be a helyes választ! 
a) rokon értelmű szavak            
b) azonos alakú szavak              

múzsája, szerelmi költészetének ihletője? 

című verset? 

NEM Mikszáth Kálmán műve? 

Timár Mihály? 
a) Gozsdu Elek                    
b) Mikszáth Kálmán            
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26. Melyik művet írta Ottlik Géza
 a) Iskola a határon        
 b) Függő                      
 c) Termelési regény 
 d) Éleslövészet 
 
27. Ki írta a Puszták népét?  
 a) Illyés Gyula                     
 b) Szenteleky Kornél           
 c) Móricz Zsigmond 
 d) Herceg János 
 
28. Melyik nyelvcsaládba tartozik a magyar nyelv?
 a) indogermán               
 b) finnugor                    
 c) altaji 
 d) kaukázusi 
 
29. Hány magánhangzó van a magyar nyelvben? 
 a) 5                  
 b) 7                  
 c) 10 
 d) 14 
 
30. Ki írta a Hetedik ecloga című költeményt?
 a) Juhász Gyula                  
 b) Kosztolányi Dezső          
 c) Radnóti Miklós 
 d) Tóth Árpád 
 
31. A következő művek közül melyiket 
 a) Mátyás anyja         
 b) A Tisza                 
 c) A négyökrös szekér 
 d) Egy estém otthon 
 
32. Bodri, Európa, szombat. A felsorolt szavak: 
 a) melléknevek            
 b) főnevek                   
 c) igék 
 d) határozószók 
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Ottlik Géza? 

a) Illyés Gyula                      
b) Szenteleky Kornél            

tartozik a magyar nyelv? 

van a magyar nyelvben?  

című költeményt? 
a) Juhász Gyula                   
b) Kosztolányi Dezső           

A következő művek közül melyiket NEM Petőfi Sándor írta?  

. A felsorolt szavak:  
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33. Ki írta az Édes Anna című regényt? 
 a) Csáth Géza                      
 b) Móricz Zsigmond            
 c) Kosztolányi Dezső  
 d) Babits Mihály 
 
34.  Étkezik,  falatozik,   eszik,   lakmározik, 
szavak: 
 a) rokon értelmű szavak      
 b) többjelentésű szavak       
 c) azonos alakú szavak 
 d) egyjelentésű szavak 
 
35. Ki dolgozta ki a „helyi színek” elméletét
      a jugoszláviai magyar irodalomban?
 a) Szirmai Károly                 
 b) Szenteleky Kornél            
 c) Herceg János 
 d) Papp Dániel 
 
36. Ki írta az Óda című költeményt? 
 a) Radnóti Miklós              
 b) Kosztolányi Dezső         
 c) József Attila 
 d) Juhász Gyula 
 
37. Melyik írónk hőse Turi Dani? 
 a) Ottlik Géza                
 b) Illyés Gyula               
 c) Jókai Mór 
 d) Móricz Zsigmond 
 
38. Ki a Nagy Testamentum szerzője? 
 a) Boccaccio               
 b) Petrarca                  
 c) Villon 
 d) Dante 
 
39. Ki Ottlik Géza Iskola a határon
 a) Nemecsek                
 b) Áts Feri                   
 c) Szeredy Dani 
 d) Turi Dani 
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című regényt?  
a) Csáth Géza                       
b) Móricz Zsigmond             

Étkezik,  falatozik,   eszik,   lakmározik,   habzsol,   zabál. Jelentéstani szempontból ezek a 

a) rokon értelmű szavak       
b) többjelentésű szavak        

„helyi színek” elméletét az 1920-as évek végén és az 1930-as év
a jugoszláviai magyar irodalomban? 

a) Szirmai Károly                  
b) Szenteleky Kornél             

című költeményt?  
a) Radnóti Miklós               
b) Kosztolányi Dezső          

?  

szerzője?  

Iskola a határon c. regényének hőse? 

 
 

. Jelentéstani szempontból ezek a 

as évek elején  
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40. Ki írta A közelítő tél c. verset?
 a) Berzsenyi Dániel             
 b) Vörösmarty Mihály        
 c) Petőfi Sándor 
 d) Arany János 
41. Melyik regényt írta Kosztolányi Dezső
 a) Az arany ember         
 b) Aranysárkány            
 c) Sárarany 
 d) Az arany nyúl 
 
42. Hány részből áll a Biblia?  
 a) 2            
 b) 4            
 c) 6 
 d) 8 
 
43. Ki írta a Szombat este c. novellát? 
 a) Kosztolányi Dezső           
 b) Szép Ernő                       
 c) Csáth Géza 
 d) Ottlik Géza 
 
44. Melyik írónk vígeposzának hőse 
 a) Katona József                      
 b) Csokonai Vitéz Mihály         
 b) Madách Imre 
 c) Arany János 
 
45. Ki írta az Elveszett Paradicsom
 a) Dante Alighieri           
 b) John Milton                
 c) Giovanni Boccaccio 
 d) William Shakespeare 
 
46. Ki a Himnusz költője?  
 a) Kazinczy Ferenc        
 b) Karinthy Frigyes        
 c) Kölcsey Ferenc  
 d) Vörösmarty Mihály 
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c. verset? 
a) Berzsenyi Dániel              
b) Vörösmarty Mihály         

Kosztolányi Dezső?  

c. novellát?  
a) Kosztolányi Dezső            
b) Szép Ernő                        

Melyik írónk vígeposzának hőse Dorottya? 
a) Katona József                       
b) Csokonai Vitéz Mihály          

Elveszett Paradicsom c. művet? 
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47. Eredetük alapján hová sorolná a következő szavainkat: 
periodika? 
 a) idegen szók                     
 b) jövevényszók                  
 c) finnugor eredetű szók  
  d) vándorszavak 
 
48.  Mit jelent a lóvá tesz szólásunk? 
 a) valakit becsap               
 b) keres valamit                
 c) figyelmeztet valakit 
 d) megsértődik valakire 
 
49.  A cipője szóban a névszótőhöz milyen toldalékot illesztettünk? 
 a) a többes szám jelét                  
 b) birtokos személyragot             
 c) birtokjelet 
 d) határozóragot 
 
50. A felsoroltak közül melyek a 
 a) b, d, g                   
 b) v, z, zs                  
 c) dz, dzs, gy 
 d) k, f, sz 
 
51. A folyó simán, szelíden ballagott le 
 a) jelző                       
 b) alany                      
 c) állítmány 
 d) tárgy 
 
52. Mikor keletkezett legrégibb verses emlékünk, az 
 a) 1200 körül          
 b) 1300 körül          
 c) 1400 körül 
 d) 1500 körül 
 
52. Ott tenyészik a bús árvalányhaj s 
 a) főnevek                        
 b) melléknevek                
 c) igék 
 d) határozószók 
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hová sorolná a következő szavainkat: ambíció, deklaráció, korreláció, 

                     
b) jövevényszók                   

 

szólásunk?  
a) valakit becsap                
b) keres valamit                 

szóban a névszótőhöz milyen toldalékot illesztettünk?  
a) a többes szám jelét                   
b) birtokos személyragot              

A felsoroltak közül melyek a zöngétlen mássalhangzóink?  

A folyó simán, szelíden ballagott le parttalan medrében. Ebben a mondatban a kiemelt szó:

Mikor keletkezett legrégibb verses emlékünk, az Ómagyar Mária-siralom? 

árvalányhaj s kék virága a szamárkenyérnek. A mondat kiemelt szavai:
 

b) melléknevek                 

 
 

deklaráció, korreláció, 

medrében. Ebben a mondatban a kiemelt szó: 

virága a szamárkenyérnek. A mondat kiemelt szavai: 
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52. Melyik a helyes szótagolási mód
 a) pet-re-zse-lyem-mel         
 b) pe-tre-zse-lyem-mel         
 c) pet-re-zsely-em-mel 
 d) pe-tre-zse-lyemm-el 
 
53. Az ISZIK ige kijelentő módban, jelen időben, egyes szám első személyben, alanyi 
ragozásban:  
 a) innám                 
 b) iszok                   
 c) iszom 
 d) ihatnék 
 
54. Ki a magyar novellisztikus széppr
 a) Jókai Mór                   
 b) Zrínyi Miklós             
 c) Pesti Gábor  
 d) Heltai Gáspár 
 
55. Mit jelent a szimbolizmus a művészetekben?
 a) hangulatokat                
            b) jelképek uralmát          
 c) színek uralmát  
 d) utánzást 
 
56. Kit emlegetünk a Szeged írójaként
 a) Tömörkény István        
 b) Papp Dániel                 
 c) Móra Ferenc 
 d) Móricz Zsigmond 
 
57. A felsoroltak közül melyik NEM
 a) Rezeda Kázmér        
 b) Szindbád                 
 c) Esti Kornél 
 d) Alvinczi Eduárd 
 
58. Ki írta a Magyar etűdök c. versciklust?
 a) Weöres Sándor         
 b) Petőfi Sándor           
 c) Brasnyó István 
 d) Domonkos István 
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szótagolási mód? 
mel          
mel          

ige kijelentő módban, jelen időben, egyes szám első személyben, alanyi 

Ki a magyar novellisztikus széppróza megalapozója, a Száz fabula szerzője? 

 

a művészetekben? 
 
 

Szeged írójaként? Az elbeszélés népies-naturalisztikus irányát képviselte:
a) Tömörkény István         
b) Papp Dániel                  

NEM Krúdy Gyula hőse?  

c. versciklust? 

 
 

ige kijelentő módban, jelen időben, egyes szám első személyben, alanyi 

szerzője?  

naturalisztikus irányát képviselte: 
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59. Melyik mű szerzője Zrínyi Miklós
 a) Zrínyi éneke                      
 b) Törökországi levelek          
 c) Szigeti veszedelem 
 d) Tündérkert 
 
60. A felsoroltak közül melyek a 
 a) p, t, k                   
 b) f, sz, s                  
 c) c, cs, ty 
 d) g, v, z 
 
61. Melyek az ajakkerekítés nélkül
 a) a, o, ó                  
 b) á, e, é, i, í            
 c) ő, ő 
 d) u, ú, ü, ű 
 
62. A felsoroltak közül melyek a 
 a) a, á                
 b) o, ó                
 c) ö, ő 
 d) u, ú 
 
63. Hősiesség, színpadiasság, pompakedvelés.
 a) barokk           
 b) rokokó           
 c) romantika  
 d) klasszicizmus 
 
64. Játékosság, kecsesség, kifinomultság.
 a) impresszionizmus        
 b) romantika                    
 c) rokokó 
 d) barokk 
 
65.  Ki írta a Jelentés öt egérről c. művet?
 a) Pilinszky János           
 b) Déry Tibor                  
 c) Illyés Gyula 
 d) Mészöly Miklós 
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Zrínyi Miklós? 
a) Zrínyi éneke                       
b) Törökországi levelek           

A felsoroltak közül melyek a zöngés mássalhangzóink?  

ajakkerekítés nélkül képzett magánhangzóink? 

A felsoroltak közül melyek a magas magánhangzóink? 

Hősiesség, színpadiasság, pompakedvelés. Mely korstílus jellemzői ezek? 

Játékosság, kecsesség, kifinomultság. Mely korstílus jellemzői ezek? 
a) impresszionizmus         
b) romantika                     

c. művet? 
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66. Ki írta az Anyám könnyű álmot
 a) Kányádi Sándor        
 b) Sütő András              
 c) Zelk Zoltán 
 d) Illyés Gyula 
 
67.  Ki írta Az ember tragédiáját?
 a) Dante Alighieri         
 b) Madách Imre            
 c) Katona József 
 d) William Shakespeare 
 
68. Melyik mű Mikszáth Kálmán
 a) Kárpáthy Zoltán                   
 b) A kőszívű ember fiai           
 c) Szegény gazdagok 
 d) Szent Péter esernyője 
 
69. Ki írta az Odüsszeiát? 
 a) Homérosz             
 b) Vergilius              
 c) Arisztophanész 
 d) Ovidius 
 
70. Mik a szinonimák? 
 a) rokon értelmű szavak                  
 b) azonos alakú szavak 
  c) ellentétes jelentésű szók  
 d) szaknyelvi kifejezések
 
71. A nevelni szavunk szófaja: 
 a) melléknévi igenév         
 b) főnévi igenév                 
 c) határozói igenév 
 d) ige 
 
72. Melyik költőnk múzsája volt 
 a) Ady Endréé                 
 b) Radnóti Miklósé         
 c) Tóth Árpádé 
 d) Juhász Gyuláé 
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Anyám könnyű álmot ígér c. művet? 

t? 

Mikszáth Kálmáné? 
a) Kárpáthy Zoltán                    
b) A kőszívű ember fiai            

 

a) rokon értelmű szavak                   
                   

c) ellentétes jelentésű szók   
szaknyelvi kifejezések 

a) melléknévi igenév          
b) főnévi igenév                  

Melyik költőnk múzsája volt Léda? 
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73. Mit jelent a naturalizmus a művészetekben?
 a) elkülönülést                
 b) jelképek uralmát          
 c) természethűséget 
 d) utánzást 
 
74. A Gyász c. regény szerzője: 
 a) Illyés  Gyula               
 b) Krúdy Gyula              
 c) Arany László 
 d) Németh László 
 
75. Ki írta a Termelési regényt? 
 a) Esterházy Péter          
 b) Nádas Péter               
 c) Mészöly Miklós 
 d) Radnóti Miklós 
 
76. Ki írta A walesi bárdokat? 
 a) Petőfi Sándor           
 b) Arany János             
 c) Vörösmarty Mihály 
 d) Ady Endre 
 
77. Ki Kosztolányi Dezső Aranysárkány
 a) Nyilas Misi               
 b) Áts Feri                     
 c) Ladó Gyula 
 d) Liszner Vili 
 
79. Ki írta a Dekameron c. művet?
 a) Boccaccio           
 b) Dante                  
 c) Petrarca 
 d) Villon 
 
80. Melyik költőnk írta a Razglednicák
 a) Kosztolányi Dezső           
 b) József Attila                     
 c) Radnóti Miklós 
 d) Juhász Gyula 
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a művészetekben? 

 

 
 

 

Aranysárkány c. regényének hőse? 

c. művet? 

Razglednicákat? 
a) Kosztolányi Dezső            
b) József Attila                      
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81.  Az enyém szavunk a névmások
 a) vonatkozó              
             b) birtokos                  
 c) visszaható 
 d) vonatkozó 
 
82. Ki a A per c. regény szerzője? 
 a) Franz Kafka                  
 b) Kaffka Margit              
 c) Albert Camus 
 d) Németh László 
 
83. Melyik a helyesen leírt regénycím
 a) A Pál Utcai Fiúk              
 b) A Pál utcai fiúk                
 c) A pál utcai fiúk 
 d) A Pál Utcai fiúk 
 
84. A rögtön szavunkkal mit határozunk meg?
 a) időt                   
 b) helyet                
 c) módot  
 d) állapotot 
 

85. Ki írta az Átváltozásokat? 
 a) Vergilius                  
 b) Horatius                   
 c) Ovidius 
 d) Catullus 
 
86. „Kúnfajta, nagyszemű legény volt, / Kínzottja sok
nekivágott / A híres magyar Hortobágynak.
 a) Ady Endre                  
 b) József Attila               
 c) Petőfi Sándor 
 d) Radnóti Miklós 
 
87. Melyik vers NEM Petőfi Sándor
 a) Az Alföld népéhez                
 b) A négyökrös szekér               
 c) A Tisza 
 d) Egy estém otthon 
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névmások mely csoportjába tartozik? 

c. regény szerzője?  
a) Franz Kafka                   
b) Kaffka Margit               

regénycím? 
a) A Pál Utcai Fiúk               
b) A Pál utcai fiúk                 

szavunkkal mit határozunk meg? 

Kúnfajta, nagyszemű legény volt, / Kínzottja sok-sok méla vágynak, / Csordát őrzött és 
nekivágott / A híres magyar Hortobágynak.   Ki a költője ezeknek a soroknak? 

 

NEM Petőfi Sándoré? 
a) Az Alföld népéhez                 

A négyökrös szekér                

 
 

sok méla vágynak, / Csordát őrzött és 
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88. Ki írta a Békák c. művet?  
 a) Homérosz                  
 b) Arisztophanész          
 c) Aiszkhülosz 
 d) Euripidész 
 
89. Ki írta az Árvácska c. regényt?
 a) Móra Ferenc                   
 b) Móricz Zsigmond           
 c) Kosztolányi Dezső 
 d) Csáth Géza 
 
90. Ki írta a Szentivánéji álom című drámát?
 a) Arany János                       
 b) William Shakespeare          
 c) Vörösmarty Mihály  
 d) John Milton 
 
91. Aiszkhülosz és Euripidész mellett ki volt a harmadik nagy 
 a) Arisztophanész        
 b) Szophoklész            
 c) Menandrosz  
 d) Homérosz 
 
92. Ki írta az Isteni színjátékot?  
 a) Madách          
 b) Milton           
 c) Dante 
 d) Shakespeare 
 
93. „Este van, este van: kiki nyúgalomba! / Feketén bólingat az eperfa lombja, / Zúg az éji 
bogár, nekimegy a falnak, / Nagyot koppan akkor, azután elhallgat”
soroknak? 
 a) Vajda János                 
 b) Arany János                 
 c) Petőfi Sándor 
 d) Vörösmarty Mihály 
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c. regényt? 
a) Móra Ferenc                    
b) Móricz Zsigmond            

című drámát? 
a) Arany János                        
b) William Shakespeare           

Aiszkhülosz és Euripidész mellett ki volt a harmadik nagy görög tragédiaíró

 

„Este van, este van: kiki nyúgalomba! / Feketén bólingat az eperfa lombja, / Zúg az éji 
bogár, nekimegy a falnak, / Nagyot koppan akkor, azután elhallgat” Ki a költője ezeknek a 

a) Vajda János                  
 

 
 

görög tragédiaíró?  

„Este van, este van: kiki nyúgalomba! / Feketén bólingat az eperfa lombja, / Zúg az éji 
Ki a költője ezeknek a 
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94. A Fiastyúk szavunk a tulajdonnevek
 a) személynév          
 b) állatnév               
 c) földrajzi név 
 d) intézménynév 
 
95. „Itt ülök csillámló sziklafalon. /
melege, száll.  Ki a költője ezeknek a soroknak?
 a) Juhász Gyula              
 b) József Attila               
 c) Babits Mihály 
 d) Radnóti Miklós 
 
96. „Nyári napnak alkonyúlatánál / Megállék a ka
/ Mint a gyermek anyja kebelére.
 a) A Tisza                     
 b) Az Alföld                  
 c) Szülőföldemen 
 d) István öcsémhez 
 
97. „Már egy hete csak a mamára / gondolok mindig, meg
/ ment a padlásra, ment serényen.
 a) Kosztolányi Dezső             
 d) Radnóti Miklós                  
 c) Tóth Árpád  
 b) József Attila               
 
98. Ki volt a magyar nyelvújítás vezéregyénisége
 a) Zrínyi Miklós                 
 b) Berzsenyi Dániel            
 c) Mikes Kelemen 
 d) Kazinczy Ferenc 
 
99.  A csodálatosan szavunkban mi a 
 a) csodá                
 b) csodál               
 c) csodálat 
 d) csod 
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tulajdonnevek mely csoportjába tartozik? 

Itt ülök csillámló sziklafalon. / Az ifju nyár / könnyű szellője, mint egy kedves
Ki a költője ezeknek a soroknak? 

 

„Nyári napnak alkonyúlatánál / Megállék a kanyargó Tiszánál / Ott, hol a kis Túr siet beléje, 
/ Mint a gyermek anyja kebelére.  Petőfi Sándornak melyik verséből való ez az idézet? 

csak a mamára / gondolok mindig, meg-megállva. / Nyikorgó kosárral ölében, 
/ ment a padlásra, ment serényen.  Ki a költője ezeknek a soroknak? 

a) Kosztolányi Dezső              
d) Radnóti Miklós                   

magyar nyelvújítás vezéregyénisége? 
a) Zrínyi Miklós                  
b) Berzsenyi Dániel             

szavunkban mi a szótő? 

 
 

Az ifju nyár / könnyű szellője, mint egy kedves / vacsora 

nyargó Tiszánál / Ott, hol a kis Túr siet beléje, 
Petőfi Sándornak melyik verséből való ez az idézet?  

megállva. / Nyikorgó kosárral ölében, 
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100. A gyors alapfokú melléknevünket hogyan írjuk le helyesen 
 a) gyorssabb        
 b) gyorsab           
 c) gyorsabb 
 d) gyorssab 
 
101. Eredetük alapján hová sorolná a következő szavainkat: 
 a) finnugor eredetű szók             
 b) jövevényszók                         
 c) idegen eredetű szók 
 d) vándorszók    
 
102. Mi a magyar megfelelője az 
 a) behozatal               
 b) kiállítás                 
 c) kivitel 
 d) különleges                         
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alapfokú melléknevünket hogyan írjuk le helyesen középfokban? 

hová sorolná a következő szavainkat: csillag, fej, hal, máj, öcs, vér
a) finnugor eredetű szók              
b) jövevényszók                          

Mi a magyar megfelelője az export szónak?  

                          

 
 

llag, fej, hal, máj, öcs, vér? 




