
 
 

Magyar nyelv és irodalom 
 

1. Pótold a hiányzó betűket! 10 pont 

Hi____e el, neki sem könnyű! Met____ük meg a szőlőt! Sa____gó 

lábakkal támo____gott haza zsinde____es otthonába. Isten, ál____ meg 

a magyart! Ne árul____ el őt, ne mon____ meg a szüleinek! Jo____ra 

van az ____voda. 

 

2. Javítsd ki az alábbi mondatok nyelvhelyességi hibáit! A hibát húzd 

alá, s írd le helyesen a hibás kifejezés javított változatát! 3 pont 

a) Jól lássátok onnan az előadást?   ………………………….. 

b) Írnák neked, de ma nem érek rá. ………………………….. 

c) Nem tudom, nem-e őt láttam tegnap. ………………………….. 

 

3. Válaszd el minden lehetséges helyen a következő szavakat! 4 pont 

Shakespeare - ………..…….............. kertig - ………….…….............. 

feladta - ………………..….............. Karinthy - …………….............. 

 

4. Alkoss a tanul igéből 2 pont 

főnévi igenevet - ……………..............ható igét - …………….............. 

 

 

5. Foglald mondatba az alábbi szópárokat! 4 pont 

egyelőre - ………….…………..………….………………………………….. 

egyenlőre - ………….…………………….………………………………….. 

helység - ………….……………………….………………………………….. 

helyiség - ………….……………………....………………………………….. 

 

 

 

 

 



 

 

6. Elemezd szófaji szempontból a következő mondat aláhúzott szavait! 

 6 pont 

A fa alatt lepihenve, behunyt szemmel kezdte hallgatni a csivitelő madarakat.  

 

………….……………..……………………………………………………….. 

 

 

7. Ki írhatta volna? 1 pont 

Írói pályámat komikusként kezdtem. Az élethez rengeteg humor 

kell, hogy képesek legyünk elviselni a legszörnyűbb valóságot, 

például az agydaganatot. 

 

a) Tóth Árpád b) Duba Gyula c) Németh László d) Karinthy Frigyes 

 

8. Párosítsd a szerzőket a hozzájuk kapcsolódó helyszínekkel! 4 pont 

Balassi Bálint Nagyszalonta 

Ady Endre Zólyom 

Petőfi Sándor Kiskőrös 

Arany János Érmindszent 

 

9. Válaszd ki a helyes alakot! 1 pont 

 

a) fekete-tengeri b) Fekete-tengeri c) Fekete tengeri 

 

10. Az alábbiak közül melyik nem József Attila verse?    1 pont 

 

a) Körúti hajnal b) A Dunánál c) Születésnapomra 

 

11. Írd le a mű szerzőjét és címét az alábbi idézetek, meghatározások 

alapján! 4 pont 

a) Ki gépen száll fölébe, annak térkép e táj…  

……………..………………….. ………………………….. 

b) Tiborc panaszkodik a nép és saját sanyarú sorsáról… 

…………………..…………….. ………………………….. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Magyar nyelv és irodalom 

 

1. Pótold a hiányzó betűket!  10 pont 

A ___endes-óceáni szigetcsoport sorsa jól alakult. A győzelem csak e___é    

lehet. Az Új ___ó munkatársai készülődnek a nagy eseményre. 

Emberségb___l  kit___nőre vizsgázott. Kaca___ és moso___   k___sérte 

az ügyetlen tolva___  leleplezését. A mérkőzést ketten ját____ák. 

2. Foglald mondatba az alábbi szópárt!  2 pont 

fáradtság ………………………………………………………… 

fáradság ………………………………………………………… 

 

3. Az alábbi szavak közül melyikben találsz részleges hasonulást?  

 1 pont 

 a) dallal  b) fűtsünk  c) válaszolj  d) városba 

 

4. Az alábbi szavak közül melyikben találsz összeolvadást?  1 pont 

a) dallal b) egészség c) fűtsünk d) anyja 

 

5. Döntsd el, melyik szó magas hangrendű! 1 pont 

 a) fiatal  b) tudja  c) kiröpül  d) bejáró 

 

 

6. Karikázd be a helyes alakot! 2 pont 

 Velencei-tavi Velencei tavi velencei-tavi 

 játsszuk játszuk játtszuk 

 

7. Szótagold a következő szavakat! 6 pont 

 vasúti –  ………………………   edzés –  ……………………   

 emberiség –  ………………………   madzagot –  ……………………   

 kertig – ………………………   hordággyal – ……………………   



 

 

8. Az alábbi szavak közül szófaji tekintetben melyik viselkedhet csak 

főnévként?  1 pont 

a) vár   b) dob    c) toll   d) hat 

 

 

9. Elemezd szófaji szempontból a következő mondat szavait!  7 pont 

Nem  mi    írtuk  a  tegnap  elküldött  levelet. 

……………   …………   ……..…   …………   …………………   ………………     ….…………… 

……………   …………   ……..…   …………   …………………   ………………     ….…………… 

 

10. Határozd meg az alábbi összetett mondatok fajtáját! 3 pont 

a) Elküldtek üzletbe, ugyanis elfogyott a kenyér. 

  ………………………………………………………… 

b) Hogy mi lesz belőle, az majd elválik. 

 ………………………………………………………… 

c) Nem te késtél, hanem én jöttem korán.  

  ………………………………………………………… 

 

11. Melyik szerzőhöz melyik mű tartozik? 3 pont 

József Attila Gyermekké tettél 

Illyés Gyula A föl-földobott kő 

Ady Endre Puszták népe 

 

12. Állapítsd meg, milyen költői képek szerepelnek az alábbi 

versrészletekben! 3 pont 

 

a) „Lehúnyja kék szemét az ég…“ ……………..………………   

b) „Milyen volt hangja selyme…“ ……………..………………   

c) „Mint komor bikáé, olyan a járása…“ ……………..………………   



 A tanuló neve: ……………………..…………… 

Magyar nyelv és irodalom 
 

1. Karikázd be annak a sornak a betűjelét, melyben csupán részleges 

hasonulást találsz! 

a) fáradtság, gazt, anyja  

b) keresgél, kapzsi, irigykedik 

c) dobozt, célozz, kakukkfű 

 

2. Válaszd el minden lehetséges helyen a következő szavakat! 

Szolnokig – ………….……………. Baloghék – ………….….……………. 

pottyan – ……………………… eddzük – …………...…..……………. 

 

3. Határozd meg az alábbi összetett mondatok fajtáját! 

a) Olcsóbb lett a gomba, mert sok eső esett.  

 …………………………………………………………............ 

b) Elhatároztam, hogy többet fogok tanulni.  

 …………………………………………………………............ 

c) Megesett, hogy napokra eltűnt. 

 …………………………………………………………............ 

 

4. Elemezd szófaji szempontból a következő mondat szavait! 

Mosolyogva lépett be a diákok közé.  
mosolyogva – ….…………….. a – …………….…………….. 

lépett – ………………………….. diákok – …………..…………….. 

be – ………………….………….. közé – …………..…………….. 

 

5. Írj egy eldöntendő kérdő mondatot! 

…………………………………………….………………………………….. 

 

 

6. Húzd alá a helyes megoldást! 

szallagal szallaggal szalaggal 

kisebbíteni kissebbíteni kissebbítteni 

szőllőjük szőlőjük szőllőjjük 

4 

pont 

3 

pont 

6 

pont 

1 

pont 

1 

pont 

3 

pont 



 

7. Ly vagy j? 

komo____, uszá____, ö___v, tuta____, zsinde____, para____ 

 

 

8. Alkoss egy szót a megadott szóelemekkel! 

szótő: TAN + igeképző + főnévképző + a tárgy ragja 

…………………………………………………..……………………….. 

 

9. Kapcsolj –val – vel toldalékot az alábbi szavakhoz! 

toll – ……………………… Shakespeare – ……….…..………... 

Tóth – …………………… Móricz – …………………..………. 

 

10. Nevezd mag a következő szóképeket! 

A kulacs sikoltott –  

…………………………………………………………………….…… 

Vasával odavágott a töröknek – 

..………………………………….…………………..…………..…..… 

Szeretlek, mint anyját a gyermek – 

…………………………………..……..……………………….….…. 

 

11. Ki ő? 

a) A nyelvújítás vezére ……………………………………………..…… 

 b) A legnagyobb magyar balladaíró …………………………………..… 

 c) Ismert regénye a Légy jó mindhalálig……………………………...… 

d) A Szózat költője …………………………………..… 

 

12. Nevezd meg a mű szerzőjét és a műfaját! 

 

Édes Anna 
  

Pannónia dicsérete 
  

 

6 

pont 

1 

pont 

3 

pont 

4 

pont 

4 

pont 

4 

pont 



 

Magyar nyelv és irodalom 

  

1. Az alábbi mondatok közül melyik felel meg a választékos nyelvhasználat 

követelményeinek?  

a) Jancsi a lábtörése végett nem jöhetett el a kirándulásra. 

b) Ebben a helységben tilos a dohányzás! 

c) Egyelőre még nem döntöttem el, hova szeretnék utazni a nyáron. 

 

2. Állapítsd meg, hogy a következő szavak közül melyikben nem találsz 

összeolvadást! 

 a) ötször  b) tudja  c) utca  d) barátja 

 

3. Az alábbi szavak közül melyikben találsz részleges hasonulást? 

 a) dallal  b) fűtsünk  c) válaszolj  d) városba 

 

4. Karikázd be a helyes válaszokat! 

 jeggyűrű  jegy-gyűrű jegygyűrű 

 Vörösmarty Vörösmarti Vörösmarthy 

 Földközi-tengeri Földközi tengeri földközi-tengeri 

 

5. Határozd meg az alábbi összetett mondatok fajtáját! 

a) Nem te késtél, hanem én jöttem korán.  

 ....................................................................................... 

b) Elküldtek üzletbe, ugyanis elfogyott a kenyér. 

 ....................................................................................... 

c) Hogy mi lesz belőle, az majd elválik. 

 ....................................................................................... 

 

6. Szótagold a következő szavakat! 

 

 emberiség - …….…..……………  madzagot - …….…..…………… 

 közigazgatás - …….…..…………… Szolnokig - …….…..…………… 

 

7. Elemezd szófaji szempontból a következő mondat szavait! 
    Talán   mi        is     befejezzük      az építkezést. 

 

 

 

     

 

8. j, ly? 

ro___tos, se___em,  moso____,  re____té____ 

 

 

    1 

 pont 

    1 

 pont 

    1 

 pont 

    3 

 pont 

    3 

 pont 

    4 

 pont 

    6 

 pont 

    5 

 pont 

kód 



 

9. Ki írta, és milyen műfajról van szó! 

 

A mű címe A szerző neve Műfaja 

Bánk bán   

Szigeti veszedelem   

János vitéz   

A walesi bárdok   

 

10. Írd le a keresett személy nevét! 

a. A teljes magyar Biblia első fordítója …………………………….. 

b. Az Ábel-trilógia írója    ……………………………. 

c. A Razglednyicák szerzője   ………………………………………… 

d. Hősei: Baradlay Jenő, Tímár Mihály …………………………… 

 

11. Milyen szóképeket, alakzatokat találsz az alábbi idézetekben?  

 

a)  „A kulacs sikoltott”    ……………………….... 

b) „Milyen volt hangja selyme, sem tudom már” ………………………… 

c) „Ez a magyar Ugar”   ……………………….. 

  

12. „Öcsödön nevelő szüleim Pistának hívtak.” Ki írja önéletrajzában? 

a)  József Attila   

b)  Radnóti Miklós  

c) Örkény István  

 

    8 

 pont 

    4 

 pont 

    3 

pont 

    1 

pont 



Magyar nyelv és irodalom 
 

1. Melyik sorban találsz csupán helyesen írt szavakat? 

a) óhaly, dagály, moly  

b) segély, muszáj, galy 

c) némely, szilaj, lyuk 

d) szabály, pikkej, papagáj 

 

2. Írj egy eldöntendő kérdő mondatot! 

 

…………………………………………….………………………………….. 

 

3. Válaszd el minden lehetséges helyen a következő szavakat! 

vasúti - ………….……………. Véghék - ………..……….……………. 

eddzétek - ……………………… gazdasszony - ……….…..……………. 

 

4. Határozd meg az alábbi összetett mondatok fajtáját! 

a) Krúdy többször is párbajozott, tehát ismerte a párbaj légkörét.  

 …………………………………………………………............ 

b) Megállt, hogy kissé megpihenjen.  

 …………………………………………………………............ 

c) Péter elutazott, de apja visszahívta őt. 

 …………………………………………………………............ 

 

5. Melyik a helyesen írt szóalak? 

a) hadjunk  b) haggyunk c) hagyjunk  d) haddjunk 

 

 

6. Elemezd szófaji szempontból a következő mondat aláhúzott szavait! 

Két medvebocs talált az út mellett egy kerek sajtot. 

két – ………….…………….. mellett – …………….…………….. 

talált – ………………………….. kerek – …………..…..…………….. 

az – ………………….…………..  

 

7. Határozd meg, hogy az alábbi verscímek milyen szószerkezetek! 

Fölszállott a páva –  ………….…………….…………. 

Jónás könyve –  ………….…………….…………. 

Szerelmes vers –  ………….…………….…………. 

4 

pont 

3 

pont 

5 

pont 

1 

pont 

3 

pont 

1 

pont 

1 

pont 



 

8. Kapcsolj –val – vel toldalékot az alábbi szavakhoz! 

Kiss – …………..……………… Shakespeare – …….….…..….…………. 

Móricz – ………..……………… Tóth – ……………………..……………. 

 

9. Javítsd ki a mondatok nyelvhelyességi hibáit! 

a) Pisti nem szok erre járni.  

 …………………………………………………………............ 

b) Mikor kaphatnák új órát?  

 …………………………………………………………............ 

c) Jobb lesz, ha elhalasszuk a versenyt. 

 …………………………………………………………............ 

d) Egyenlőre itt maradunk. 

 …………………………………………………………............ 

 

10. Ki az a költő, akinek életét és munkásságát az alábbi kulcsszavak 

jellemzik?     Érmindszent, Párizs, Léda, Csinszka 

a) Babits Mihály b) Ady Endre c) Kosztolányi Dezső 

 

 

11. Ki ő? 

a) A Lilla-dalok költője: …………………………………………………..…… 

 b) Regényhősei: Baradlay fivérek, Tímár Mihály:………………….………..… 

 c) A Szózat költője:……………………….………………..………………...… 

d) Novellahősei: Sós Pál és Baló Borcsa:………………………...…………..… 

 

12. Melyik regényt írta Mikszáth Kálmán? 

a) Árvácska b) Szent Péter esernyője c) Egy magyar nábob 

 

 

13. Nevezd meg a mű szerzőjét és a műfajt! 

 

A walesi bárdok   

Bánk bán   

Huszt   

Ábel a rengetegben   
 

1 

pont 

8 

pont 

4 

pont 

4 

pont 

4 

pont 

1 

pont 


