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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!
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1. kiinduló szöveg
Befordúltam a konyhára
Befordúltam a konyhára,
Rágyujtottam a pipára...
Azaz rágyujtottam volna,
Hogyha már nem égett volna.

Tüzet rakott eszemadta,
Lobogott is, amint rakta;
Jaj de hát még szeme párja,
Annak volt ám nagy a lángja!

A pipám javában égett,
Nem is mentem én a végett!
Azért mentem, mert megláttam,
Hogy odabenn szép leány van.

Én beléptem, ő rám nézett,
Aligha meg nem igézett!
Égő pipám kialudott,
Alvó szívem meggyúladott.

Forrás
PETŐFI Sándor: Válogatott versek. Budapest: Európa Könyvkiadó, 1995, 8. o.

Az 1. kiinduló szöveghez a 01–05. feladat tartozik.
Mi jellemző a kiinduló szövegre?

01

A irónia

C népdalszerűség

B balladai homály

D szimbólumok használata

Melyik motívum szerepel valamilyen formában a vers mindegyik versszakában?

02

A pipa

C lány

B tűz

D szem

Melyik korstílusba soroljuk Petőfi Sándor költeményeinek nagy részét?

03

A romantika

C naturalizmus

B reneszánsz

D klasszicizmus

A rakott kifejezés szófaja az idézett szövegben

04

A melléknévi igenév

C melléknév

B határozói igenév

D ige

Tartalom szerint milyen az alábbi mondat?
Aligha meg nem igézett!

05

2

A felkiáltó

C felszólító

B óhajtó

D kijelentő
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2. kiinduló szöveg
Női arckép a kisvárosban
(részlet)
Esős tavaszi délután – a liget fái messzire ködben, árnyban úsznak –, alkonyat felé
Szindbádnak levelet hozott a posta. Hegyes, apró betűk, mint megannyi kanárikörmök a borítékon,
odabévül a fehér kartonlap, aranyozott sarokkal, amilyen papíroson a grófnők vagy a nagyon
szegény varrókisasszonyok leveleznek. A madárkakörmök e szavakat jelentették: Kedves
Szindbád, harmincadik születésnapja alkalmából fogadja szerencsekívánatait Lenkének.
Szindbád kétszer-háromszor megforgatta kezében a levelet, megnézte a postabélyegzőt, egy
felsővidéki városka neve a bélyegen, megnézte az aláírást, és mert nem volt feledékeny ember,
egyszerre mindenre emlékezett. Lenke tíz esztendő előtt, lánykorában egyik szent és érintetlen
szerelme volt az ifjú Szindbádnak. Fekete szemű, fekete hajú és illatos szájú hölgy volt.
De legelsőbben mégis inkább kis kezére emlékezett, amelyet esti sétákon gyakran tartott a felöltője
zsebébe dugva. Puha és finom ujjaival sokat játszadoztak Szindbád ujjai a kabátzseb sötétségében,
sőt többször szájon is csókolta egy régi templom mögött (ahonnan a ködbe borult temető látszott
árnyékszerű kőoszlopaival), mielőtt az esti sétáról hazáig kísérte volna Lenkét. A régi templom
falában egy középkori várúr sírja volt elhelyezve, és ott állott maga a várúr is, talpig kőben,
kőszakállal és kőpáncélban a kripta ajtajára faragottan. A templomnak mohos zsindelyfedele volt, és
örökkön nedvesség csurgott le róla.
Forrás
KRÚDY Gyula: Szindbád ifjúsága. Budapest: Palatinus, 1998, 31. o.

A 2. kiinduló szöveghez a 06–10. feladat tartozik.
Melyik állítás igaz Krúdy Gyuláról?

A A Nyugat folyóirat alapítója volt.

06

B Többnyire a lírai műnemben alkotott.
C Életműve jelentős részét novellák képezik.
D Naturalista regényeiben éles társadalomkritikát fogalmaz meg.

Melyik jellemzés nem érvényes az idézett szöveg műfajára, a novellára?

07

A tömör szerkezetű prózai mű

C hétköznapi eseményről szól

B kevés szereplőt vonultat fel

D több szálon fut a cselekmény

Milyen helyszín nem szerepel az idézett szövegben?

08 A

liget

B park

C kripta

D temető

Mit tudunk meg a szöveg alapján Lenkéről?

09

A

A Varrókisasszony a foglalkozása.

C Szindbád soha nem érintette meg.

B Az egyik őse várúr volt.

D Kicsi betűkkel írt.

Feladatlap magyar nyelvből és irodalomból

3

Milyen mondatrészi szerepet tölt be a Szindbád kifejezés az alábbi tagmondatban?
Puha és finom ujjaival sokat játszadoztak Szindbád ujjai a kabátzseb sötétségében…

10 A

B alany

tárgy

C birtokos jelző

D részes határozó

3. kiinduló szöveg
Titkosírások a történelemben
(részlet)
A titkosírás, szakszóval kriptográfia, végigvonul az emberiség történelmén. Már az ókortól
kezdve előállhattak olyan helyzetek, amelyben távol lévő embereknek mások kizárásával kellett
fontos információkat eljuttatniuk egymáshoz. A kriptográfia kezdetben szorosan összekapcsolódott
az ún. szteganográfiával, ami azt jelentette, hogy nemcsak az írás maga volt rejtett, hanem annak
ténye is, hogy valaki üzenetet visz valahová.
Az évszázadok folyamán sokféle titkosírás-módszer született. Az egyik legismertebb
a láthatatlan tinta alkalmazása volt, amellyel egy másik szöveg – leggyakrabban egy ártalmatlannak
látszó regény – sorai közé írták az üzenetet. Ha a címzett tudta, hogy rejtjelezett szöveget kapott,
akkor felmelegítette vagy a megfelelő vegyszerekkel átitatta a papírt, és máris megjelentek a szeme
előtt a titkos sorok.
A különféle folyadékok alkalmazása bevett gyakorlatnak számított a titkosírás készítésekor.
Az első századokban a pitypang tejét alkalmazták a művelethez, hiszen az száradás után
láthatatlanná válik, ám ha fölmelegítik, megbarnul. Később a kémek a saját vizeletükkel is írtak.
A timsó és az ecet elegyéből készített tintával a főtt tojás héján is el lehet helyezni titkos üzeneteket,
mert az írás beivódik a tojás belsejébe, és így csak a hámozás után lesz láthatóvá.
Ma, az elektronika korában a szteganográfia technikájához nem is kell papír: az elrejtendő
üzeneteket például egy zajos kép- vagy hangfájl legkisebb helyi értékű bitjeibe vagy egyéb módon
kódolt részeibe helyezik el.
Forrás
LÉVAI Júlia: Titkosírások a történelemben. http://www.mimicsoda.hu/print.php?id=1265 [feldolgozás, letöltve: 2015. 10. 29.]

A 3. kiinduló szöveghez a 11‒15. feladat tartozik.
Milyen folyadékot nem használtak az írás elrejtésére a szöveg alapján?

A tojásfehérje

11

B pitypang teje
C láthatatlan tinta
D vizelet

4
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A szöveg alapján a szteganográfia a titkosírás

A egyik fajtája

12

B legjobb módszere
C rejtett továbbítása
D tudományos kutatása

Milyen módszerekkel nem tehető láthatóvá a titkosírás a szöveg alapján?

A felmelegítéssel

13

B ecetes pakolással
C számítógépes dekódolással
D vegyszerekkel való átitatással

Melyik állítás igaz a titkosírásra a szöveg alapján?

A Az ókori információátadás egyetlen egy formája volt.

14

B Valamilyen fontos információ elrejtésére szolgál.
C Nemcsak kémek, hanem hadvezérek is alkalmazták.
D Kizárólag tintával és papírral megvalósítható.

Milyen mássalhangzótörvény szerepel az azt kifejezésben?

A írásban jelölt teljes hasonulás

15

B részleges hasonulás, zöngésedés
C írásban jelöletlen teljes hasonulás
D részleges hasonulás, zöngétlenedés

A
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4. kiinduló szöveg
ARBORÉTUM ÉS GYÓGYNÖVÉNYKERT PROGRAMOK 2014
Pannonhalmi Főapátság

2014. május 25.

2014. július 11., 19:30 óra

Gyermeknap
Egész napos programok a
Gyógynövénykert körül.

Koncert a Gyógynövénykertben
Ferenczi György és a Rackajam
Belépőjegy a koncertre 2000 Ft.

2014. június 27. ‒ július 13.
Levendulahetek
Interaktív ismerkedés az egyik
legsokoldalúbb
gyógynövénnyel, a levendulával,
amely az Apátságban
évszázados hagyományokkal
rendelkezik.
2014. június 27., 18:00 óra
APNOÉ zenekar népzenei
koncertje a Gyógynövénykertben
Belépés: ingyenes

2014. július 12.
Pannonhalmi levendulaszüret
2014. augusztus 15‒20.
Gyógynövényhét
Augusztus 15-én gyógynövényáldás,
augusztus 20-án népzenei koncert
(Hárompatak zenekar) és táncház
a Gyógynövénykertben.
2014. augusztus 16‒17.
Kolostori termékek vására
és magyar világörökségek utcája

2014. június 28.
Nyílt nap az
Arborétumban és
a Gyógynövénykertben

További információ, jegyrendelés a +36 (96) 570-191-es telefonszámon vagy az info@osb.hu e-mail címen,illetve
a www.bences.hu weboldalon.
Koncertjeinkre a jegyek korlátozott számban állnak rendelkezésre. A műsorváltoztatás jogát fenntartjuk.
(A koncertek esőhelyszíne a Biomassza fűtőmű!)
Forrás
http://bences.hu/data/files/turizmus/pannonhalmifoapatsagprogramok2014.pdf [feldolgozás, letöltve: 2015. 11. 15.]

6
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A 4. kiinduló szöveghez a 16‒20. feladat tartozik.
Milyen programon vehetünk részt a levendulahetek ideje alatt?

A gyógynövényhét

16

B gyermeknap
C nyílt nap
D vásár

Miről nem közöl információt a plakát?

A a gyógynövényáldás időpontjáról

17

B a gyermeknap programjáról
C a jegyrendelés módjáról
D a táncház helyszínéről

Mi jellemzi a koncertprogramokat?

A este fél nyolckor kezdődnek

18

B egységes áron látogathatók
C esőhelyszínük különböző
D műsorváltozás lehetséges

Melyik állítás igaz?

A A levendulaszüretre a levendulahetek keretében kerül sor.

19

B A gyógynövényhét záróprogramja a kolostori vásár.
C A programokról csak telefonon tudunk érdeklődni.
D A legtöbb program májusban és júniusban van.

Melyik -i képzős alak helyesírása megfelelő?

A Pannonhalmi levendulaszüreti

20

B arborétumi és gyógynövénykerti
C augusztus 30-dikai
D 2014. július 12.-ei

A
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21‒25. feladat
Melyik vers témája nem a szerelem?

A Ki viszi át a szerelmet?

21

B Őrizem a szemed
C Lélektől lélekig
D A merengőhöz

Melyik állítás érvényes József Attila költészetére?

A A Mama című versében a nagymamájára emlékezik vissza.

22

B A Születésnapomra című versében önmagát köszönti fel.
C Az Esti sugárkoszorú című versét feleségének írta.
D Az Ikrek hava című művében gyerekkoráról ír.

Melyik állítás igaz?

A Kosztolányi Dezső lélektani regényeket írt.

23

B Ady Endre balladáinak köszönhetően vált ismertté.
C Jókai Mór a felvilágosodás korának alkotója volt.
D Kölcsey Ferenc nevéhez fűződik a nyelvújítás.

Melyik szóalak képzett?

A állnak

24

B programok
C koncertje
D kolostori

Mi a közös a következő kifejezésekben:
felhőtakaró, egyhangú, légszennyezettségre?

A mindegyik igenév

25

B mindegyik melléknév
C mindegyik összetett szó
D mindegyik toldalékolatlan szó

Vége a tesztnek

8
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