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Kedves Tanulók!
 

A magyar nyelvi és irodalmi feladatlapot kaptátok kézhez. A feladatlap négy kiinduló szöveget és 

25 kérdést tartalmaz. A feladatokat figyelmesen olvassátok el! Minden feladatnak csak egy megoldása 

van.

A válaszokat egyenesen a feladatlapba írjátok, utána pedig másoljátok át válaszaitokat a válaszadó 

lapba! Értékelve csak azok a válaszok lesznek, melyeket helyesen írtatok be a válaszadó lapba. Minden 

helyes választ egy ponttal értékelünk.

A feladatlap kidolgozására 60 percetek van.
   

Sok sikert kívánunk!

Feladatlap magyar nyelvből és irodalomból
Test z maďarského jazyka a literatúry

Celoslovenské testovanie žiakov 9. ročníka ZŠ

T9-2016
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Az 1. kiinduló szöveghez a 01–05. feladat tartozik.

A vers kulcsmotívumát az alszik kifejezés ismétlése képezi.

A versben az alvó természet és világ leírásáról olvashatunk.

A műben az őszből télbe hajló természet képeivel találkozunk.

A műben állatok, növények és elvont fogalmak kerülnek felsorolásra.

B

C

D

A

Melyik állítás nem érvényes a versre?
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1. kiinduló szöveg                     

Éjszaka
 

                   Alszik a szív és alszik a szívben az aggodalom,

                   alszik a pókháló közelében a légy a falon; 

                   csönd van a házban, az éber egér se kapargál,

                   alszik a kert, a faág, a fatörzsben a harkály,

                   kasban a méh, rózsában a rózsabogár,

                   alszik a pergő búzaszemekben a nyár,

                   alszik a holdban a láng, hideg érem az égen;

                   fölkel az ősz és lopni lopakszik az éjben.

Forrás

RADNÓTI Miklós összegyűjtött versei és versfordításai. Budapest: Osiris Kiadó, 2006, 202. o.

A vers rímképlete

03 A B C Dbokorrím páros rím keresztrím ölelkező rím
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A

B

C

D

dal

ecloga

ballada 

epigramma

A felsoroltak közül melyik műfaj jellemzi Radnóti Miklós költészetét?
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A

B

C

D

melléknévi igenév

határozói igenév

határozószó

melléknév

Milyen szófajú a pergő kifejezés a következő mondatban?
 

Alszik a pergő búzaszemekben a nyár.
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B

C

D

betűrím

hasonlat

metonímia

megszemélyesítés

Melyik szókép szerepel a következő sorban?
 

…alszik a holdban a láng...
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A kislány a fogyatékossága miatt nem tudott a gyerekekkel játszani.

A cicáját keresve a kislány megszólított egy félénk patkányt.

A kislány hatására a meglepett patkány álmodozni kezdett.

A patkány szeretett volna a falábú kislány helyében lenni.

B

C

D

A

Melyik állítás helytelen?
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2. kiinduló szöveg              

Gondolatok a pincében
 

    A labda egy betört ablakon keresztül leesett az alagsori folyosóra.

Az egyik gyerek, a házmesterék tizennégy éves kislánya, lebicegett érte. Szegénykének a villamos 

levágta a fél lábát, s boldog volt, ha labdát szedhetett a többieknek. Az alagsorban félhomály 

terjengett, de azért feltűnt neki, hogy egy sarokban megmozdult valami.

    ‒ Cicus! ‒ szólt oda a falábú házmesterkislány. ‒ Hát te hogy kerülsz ide, kiscicám?

    Fölkapta a labdát, s ahogy csak tudott, elsietett vele.

    Az öreg, csúnya és rossz szagú patkány ‒ őt nézték cicának ‒ meghökkent. Így még nem 

beszélt vele senki. Eddig csak utálták, szénnel hajigálták, vagy rémülten elmenekültek előle. Most 

jutott eszébe először, hogy milyen más lett volna minden, ha történetesen cicának születik. Sőt ‒ 

mert ilyen telhetetlenek vagyunk! ‒ mindjárt továbbszőtte ábrándjait. Hát még ha falábú 

házmesterkislánynak születik?

    De ez már túlságosan szép volt. Ezt már el sem tudta képzelni.

Forrás

ÖRKÉNY István: Válogatott egyperces novellák. Palatinus, Budapest: 1998, 176. o.

A 2. kiinduló szöveghez a 06–10. feladat tartozik.
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Tóték

félnek tőle az emberek

Lányaim

telhetetlenné válik

Iskola a határon

testi fogyatékos

Egy polgár vallomásai

kitaszított

A felsorolt művek közül melyiket írta Örkény István?

Mi nem jellemző a patkányra?
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A

B

C

D

alany, okhatározó

birtokos jelző, célhatározó

alany, célhatározó

birtokos jelző, okhatározó

Milyen mondatrészek a szövegben aláhúzott szavak?

Milyen a két szereplő sorsának ábrázolásmódja a műben?

08 A B C Dkomikus groteszk realista romantikus



A4 © NÚCEM, Bratislava 2016

A 3. kiinduló szöveghez a 11‒15. feladat tartozik.

A gladiátorok azért voltak vegetáriánusok, nehogy elhízzanak.

A gladiátorokon kevés izom volt, viszont annál több zsír.

A gladiátorok azért voltak nagyon erősek, mert sok húst ettek.

A gladiátorok nagy izomzattal rendelkező harcosok voltak.

Védte a harcosok idegrendszerét.

Meggátolta a harcosok elhízását.

Megakadályozta a szívbetegségeket.

Nagyon merészekké tette a harcosokat.
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C

C

D
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A

A

Melyik állítás igaz?

A harc szempontjából miért volt hasznos a diéta?
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3. kiinduló szöveg             
 

Vegetáriánus gladiátorok

                                   (részlet)
  

    A mozikban vetített hollywoodi filmek is azt a képzetet keltik, hogy a gladiátorok hatalmas 

termetű izompacsirták voltak. Pedig nem. Babból és árpából álló diétán éltek, hogy elhízzanak, és 

mezítláb rúgták az arénák véráztatta homokját – állítja a brit Telegraph egy osztrák antropológus 

kutatására hivatkozva. 

    Az egykori Asia Minor provincia fővárosa, Epheszosz közelében feltárt, mintegy 70 sírból álló 

gladiátortemető leletei választ adnak a furcsa jellemzésre: a csontok vizsgálata bizony cáfolja 

a római harcológépek testfelépítéséről szőtt hollywoodi elképzeléseket. A Törökország területén 

fekvő temetőben nyugvó gladiátorok nem drabális húsevő hústornyok, hanem sokkal inkább 

túlsúlyos vegetáriánusok voltak. 

    A „nagy csalás” persze nem a hollywoodi kasszasikerekkel kezdődött: már a korabeli 

mozaikok is megtermett izomkolosszusokként ábrázolják a gladiátorokat. Ám a történészek szerint 

ez inkább korabeli reklámfogás lehetett, mellyel a harcosok macsó imázsát akarták javítani, 

semmint hű képet adni valódi testalkatukról. 

    „Annyi árpát és babot kaptak mindennap, hogy a végén tényleg nagyok és erősek lettek tőle” – 

véli Grosschmidt. A tudós azt gyanítja, az egyhangú diéta különös módon a harcosok  

idegrendszerének védelmét szolgálta, hiszen a lerakódott zsírrétegen jól feszült a testüket óvó 

páncélzat, az ütésektől pedig óvta a belső szerveket.

Forrás

BEREGSZÁSZI Zsolt (szerk.): Ősi kultúrák végzete ‒ Ezerarcú ókor, Debrecen: Tóth Könyvk., 2008, 94. o.
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A gladiátorok a filmekben is izomkolosszusként szerepelnek. 

Az arénákban mezítláb harcoltak egymással a gladiátorok.

A korabeli mozaikokon is macsós kinézetűek a gladiátorok.

A leletek alátámasztják a gladiátorokról kialakult elképzelést.

feszült

feltárt

homokját

semmint
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C

D

D

A

A

Melyik megállapítás hamis?

A szövegben aláhúzott szavak közül melyik esetben képző a -t toldalék?
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15

kaptak

rúgták

adnának

várjanak

B

C

D

A

Melyik ige többes szám 3. személyű, határozott ragozású?
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4. kiinduló szöveg                 
 

A Játékkészítő
 

    A háromfejű sárkány, a kismalac és Hüvelyk Matyi ott kornyadoznak a mesevilágban, és attól 

félnek, elfelejtik őket. Nincs szuperlézerük, nem tudnak gombnyomásra szintet ugrani, szép lassan 

kimentek a divatból. Elhatározzák, hogy felkeresik a híres videojáték-készítő mestert, hiszen ha 

belőlük is videojáték készülne, talán újra népszerűek lennének. Segítséget kérnek egy kisfiútól, 

Petitől, aki mindent tud a videojátékokról, és tanácsokat ad hőseinknek, hogy tudnának 

modernebbek és trendibbek lenni. Együtt indulnak a Játékkészítőhöz, ám az útjuk során váratlan 

akadályokba ütköznek.

     Az előadás egyszerre interaktív mesés kaland és pop musical, amiben a színház, a zene, a tánc, 

a cirkuszművészet, valamint a lenyűgöző vizualitás különleges egysége keveredik.

Jegyvásárlási információ:

06-1-239-1224

Bp., 13. ker., Radnóti M. u. 2., 116-os ajtó 

On-line jegyrendelés (utazzitthon.jegy.hu)

Előadások:

december 28., vasárnap: 11:00, 15:00, 19:00

december 29., hétfő: 11:00, 15:00, 19:00

december 30., kedd: 15:00, 19:00

Helyszín: Tüskecsarnok

Jegyárak:

15 EUR – A szektor, I szektor

21 EUR – A szektor, I szektor, R szektor, U szektor, V szektor

25 EUR – B szektor, B1 szektor, R szektor, S szektor, T szektor, U szektor, V szektor

38 EUR – C szektor, G szektor, G1 szektor, S szektor, T szektor, U szektor

Forrás

http://www.utazzitthon.hu/a-jatekkeszito-budapest, adaptált szöveg [2014. 12. 28.]

Minden szektorban legalább kétféle jegy van.

A jegyár az egyes szektorok szerint változik.

Az előadás a Radnóti Miklós Színházban van.

Mindennap legalább kétszer van előadás.

B

C

D

A

Melyik állítás igaz a kiinduló szövegre?
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A 4. kiinduló szöveghez a 16‒20. feladat tartozik.

Jó tanácsokkal ellátni a klasszikus mesefigurákat.

Megvigasztalni a napjainkra elfelejtett mesefigurákat.

Videojátékot készíteni a hagyományos mesefigurákból.

Felvidítani a mára feledésbe merült mesefigurákat.

B

C

D

A

Mire képes a Játékkészítő?

17
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Ő is elmegy a Játékkészítőhöz.

Képes mai videojátékot készíteni.

Ismeri a modern videojátékokat.

Tudja, mitől trendi egy mesefigura.

december 28.-án 3-szor volt előadás

dec. 30-án csak 2-er volt előadás 

december 29-én 3-szor volt előadás

dec 29-én is 2-szer volt előadás

B

B

C

C

D

D

A

A

Melyik állítás nem igaz Petiről?

Melyik sorban írtunk mindent helyesen?

18

20

alárendelő, okhatározói

mellérendelő, ellentétes

alárendelő, célhatározói

mellérendelő, magyarázó

B

C

D

A

19

Milyen a következő mondat tagmondatai közti viszony?
 

Együtt indulnak a Játékkészítőhöz, ám az útjuk során váratlan akadályokba ütköznek.
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Vége a tesztnek

mutató

általános

vonatkozó

határozatlan

hozta

üvegtálon

vízcsöpp

aranykezükkel

szótő, névszóképző, többes szám jele, birtokjel

szótő, igeképző, névszóképző, határozórag

szótő, névszóképző, határozórag, tárgyrag

szótő, igeképző, birtokjel, határozórag

B

B

B

C

C

C

D

D

D

A

A

A

23

25

24

Melyik szóban van teljes hasonulás?

Milyen szóelemekből áll a hallgatóban szó?

Milyen típusú az alábbi mondatban található névmás?
 

Mint komor bikáé, olyan a járása…
                          (Arany János: Toldi)

Az Ómagyar Mária-siralom az első magyar szórványemlék.

A felvilágosodás korának legkedveltebb műfaja a regény volt.

Bánk Tiborctól szerez tudomást a magyar nép sanyarú sorsáról.

Hass, alkoss, gyarapíts: s a haza fényre derűl! ‒ írta Petőfi Sándor.

Balassi Bálint: Egy katonaének

Gárdonyi Géza: Az egri csillagok

Zrínyi Miklós: Szigeti veszedelem

Kazinczy Ferenc: Fogságom naplója

B

B

C

C

D

D

A

A

Melyik állítás helyes?

Melyik irodalmi alkotás nem a török időkhöz kapcsolható?

21

22

21‒25. feladat


