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Stredná zdravotnícka škola - Egészségügyi Középiskola  

Športová ul. 349/34 Dunajská Streda-Dunaszerdahely 

FELVÉTELI VIZSGA  

Magyar nyelv és irodalom 

A 2021/2022-es tanév 1. évfolyama számára 

 

1) A felsoroltak közül mit nem győzött le János vitéz? 1p  

A, bikát      B, óriást  

C, medvét      D, sárkányt 

 

 

2) Melyik állítás igaz? 1p 

A. Jókai Mór a 20. századi magyar irodalom első felének képviselője.  

B. Juhász Gyula elsőverse a Diétai Magyar Múzsa című irodalmi lapban jelent meg. 

C. Karinthy Frigyes ismert hősével, Novák tanár úrral a Tanár úr kérem című művében 

találkozhattunk.  

D. Ady Endre az Őrizem a szemedet című versét feleségéhez, Boncza Bertához írta. 

 

 

3) Döntsd el, melyik szó jellemezhető a következő nyelvtani kategóriákkal: 1p 

T/2, múlt idő, feltételes mód, határozott (tárgyas) ragozás 

A, Zongoráztátok volna      B, Zongoráznátok 

C, Zongoráztatok volna      D, Zongoráztátok 

 

4) A felsoroltak közül melyik nem József Attila műve? 1p 

A, Óda        B, A Dunánál 

C, Gyermekké tettél       D, Január  

 

5) Milyen verselési formában íródott az alábbi részlet? 1p 

„Befordultam a konyhára, 

rágyújtottam a pipámra... 

azaz rágyújtottam volna, 

hogyha már nem égett volna” 

 

A, felező tizenkettes       B, felező nyolcas 

C, felező hetes       D, felező hatos 
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6) Melyik a helyes írásmód? 1p 

A, Nobel Díj      B, Nobel-Díj  

C, Nobel díj      D, Nobel-díj 

 

 

7) A felkínált lehetőségek közül műfaj tekintetében melyik a kakukktojás? 1p 

A, Írói érdem      B, A franciaországi változásokra  

C, Huszt     D, A XIX. század költői 

 

8) Állapítsuk meg, hogy az idézett mondatban melyik az állítmány! 1p 

 „Hát valóban pörköltmaradék volt az.“  

A, az volt       B, pörköltmaradék 

 C, volt       D, pörköltmaradék volt 

 

9) Írd le az alábbi idézetek címét és szerzőjét! 10p 

 

„Legyek fa, melyen villám fut keresztül,  Cím: Egy gondolat bánt engemet... 

Vagy melyet szélvész csavar ki tövestül;   

Legyek kőszirt, mit a hegyről a völgybe  Szerző: Petőfi Sándor 

Eget-földet rázó mennydörgés dönt le... „ 

 

„Szeretlek, mint anyját a gyermek,   Cím: …Óda….. 

mint mélyüket a hallgatag vermek, 

szeretlek, mint a fényt a termek,   Szerző: …József Attila….  

mint lángot a lélek, test a nyugalmat!” 

 

„S a sírt, hol nemzet sűlyed el,   Cím: ……Szózat….. 

Népek veszik körűl, 

S az ember millióinak 

Szemében gyászköny űl.”     Szerző: Vörösmarty Mihály. 

 

„Rémlik, mintha látnám termetes növését,  Cím: ………Toldi………. 

Pusztító csatában szálfa-öklelését, 

Hallanám dübörgő hangjait szavának,  Szerző: …Arany János………. 

Kit ma képzelnétek Isten haragjának.” 

 

„Fülembe forró ólmot öntsetek,    Cím: ……Góg és Magóg…… 

Legyek az új, az énekes Vazul, 

Ne halljam az élet új dalait,    Szerző: …Ady Endre………………... 

Tiporjatok reám durván, gazul.” 

 

 

http://magyar-irodalom.elte.hu/sulinet/igyjo/setup/portrek/arany/toldi.htm#szalfa
http://magyar-irodalom.elte.hu/sulinet/igyjo/setup/portrek/ady/gog.htm#vazul
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Kosztolányi – A fürdés (részlet) 

– Gyere ide, Jancsikám – szólt az anyja. – Ugye tanulsz majd, Jancsikám?    

– Sírba visz ez a taknyos – vágott közbe Suhajda, mert a méreg fűszer volt neki, paprika –, 

sírba visz – ismételte, s élvezte, hogy a harag kitágította az ereit, jótékonyan elűzte délutáni 

unalmát.    

– Tanulok – hebegte a fiú, hangtalanul.  

Védelmet keresve megalázott semmiségében, az anyjára pillantott.  

Az apját szinte nem is látta. Csak érezte. Mindenütt, mindenkor, gyűlöletesen.    

– Ne tanulj – legyintett Suhajda. – Sohase tanulj. Fölösleges. – De tanul – szólt az anya, s a 

gyermek fejét hóna alá ölelve simogatta. – Te pedig megbocsátasz neki. Jancsika – mondta 

váratlanul, minden átmenet nélkül –, hozd szépen a nadrágodat. Apa majd elvisz fürödni.  

Jancsi nem értette, hogy mi történt, hogy mit jelent anyjának a közbelépése, mellyel a régóta 

húzódó pörvatvart önkényesen, csodálatos gyorsasággal intézte. De azért fölrohant a tornácra. 

Onnan egy sötét kis szobába ért. Keresgélte a fiókokban a meggyszín fürdőnadrágot. Az 

egészen olyan volt, mint az apjáé, csak kisebb. Suhajdáné varrta mind a kettőt. 

 

10) Értelmezd a fenti idézet elején olvasható alábbi sort! 2p 

„… a méreg fűszer volt neki…” 

A, A méreg okozta a haragját.    B, A méreg fokozta a haragját.  

C, A méreg meghozta az étvágyát.    D, A méreg egyszer a halálba viszi. 

 

 

11) Keresd meg az indokot, amiért Suhajda legyintve utasította fiát, hogy sose 

tanuljon! 1p 

A, Nem látta értelmét a tudásnak.   

B, Ő maga sem vitte sokra az életben.  

C, Nem tartotta képesnek a fiát a tanulásra. 

D, Inkább jó szakembert kívánt volna 

belőle faragni. 

 

12) Melyik sorban találunk azonos műfajú műveket? 2p 

A. Huszt, Himnusz, Emléklapra, Pannónia dicsérete 

B. Emléklapra, Írói érdem, Szózat, Huszt  

C. Pannónia dicsérete, Huszt, Írói érdem, Emléklapra 

D. Pannónia dicsérete, Írói érdem, Himnusz, Emléklapra 

 

13) Válaszd ki az alábbi művek közül melyik nem tartozik a lírai műnembe! 1p 

A, Szép Ilonka      B, Epilógus 

C, Huszt       D, Szeptember végén 
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14) Milyen mássalhangzó-törvényszerűség található a megközelít szóban? 1p 

A, részleges hasonulás    B, teljes hasonulás  

C, kiesés      D, rövidülés 

 

15) Az alábbi szavak közül szófaji tekintetben melyik viselkedhet/ állhat csak 

főnévként? 1p 

A, dob       B, vár 

C, hat        D, toll 

 

16) Állapítsuk meg a vénülő szó szófaját! 1p 

A, melléknév      B, befejezett melléknévi igenév 

C, folyamatos melléknévi igenév   D, beálló melléknévi igenév 

 

17) Határozzuk meg, hogy az alábbi lehetőségek közül melyik tartalmazza kizárólag 

az Árvácska című műben előforduló szereplők nevét! 1p 

A. Állami Árvácska, Kadarcs István, Zsaba Mári, Verő  

B. Szennyes Ferenc, Kukorica Jancsi, Verő Diti, Kadarcs István  

C. Dudásné, Csöre, Szilveszter, Szennyes Ferenc 

D. Sarudy Pál, Esti Kornél, Zsaba Mári, Darabos Jóska 

 

18) Ki volt az első magyarul író költőnk? 1p 

A, Janus Pannonius     B, Vitéz János 

C, Csokonai Vitéz Mihály    D, Balassi Bálint 

 

19) Melyik költeményt nevezzük a Szózat testvérversének? 1p 

A, Huszt      B, A franciaországi változásokra 

C, Himnusz      D, A reményhez  

 

 

/30p =                    % 


