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Kérjük, karikázza be a helyes variánst, majd másolja át a vizsgalapra a helyes variánsokat. 

MAGYAR NYELV 
1. Hogyan írjuk helyesen? 

A. nyugdíj járulék B. nyugdíj-járulék C. nyugdíjjárulék D. nyugdíjj-járulék 

2. Hogyan írjuk helyesen? 

A. Fekete tenger B. Fekete-tenger C. Fekete Tenger D. Fekete-Tenger 

3. Hogyan írjuk helyesen? 

A. örökkön örökké B. örökkön-örökké C. örökkönörökké D. örökönöröké 

4. Hogyan írjuk helyesen? 

A. Kazinczy-verseny B. Kazinczy verseny C. Kazinczyverseny D. kazinczyverseny 

5. Hogyan írjuk helyesen? 

A. sprével  B. sprayjel  C. sprayvel  D. spréjjel 

6. Milyen szófajú a kiemelt szó? A kis sejt semmit sem sejt. 

A. főnév B. ige C. az első sejt főnév, a második sejt ige  D. melléknév 

7. Az egyik csoport minden szava képzett szó. Melyik ez a csoport? 

A. bivaly, osztály B. erkély, talaj  C. vaj, tavaly  D. ünnepély, kacaj 

8. Milyen hangrendű? meseország 

A. mély hangrendű B. magas hangrendű C. vegyes hangrendű D. közepes hangrendű 

9. Melyik alak helyes? 

A. ka-la-uz  B. ka-lauz  C. kal-auz  D. k-al-auz 

10. Melyek a feltételes módú igék?  

akna, antenna, barna, bálna, dunna, hogyne, mihaszna, néne, szalonna, utána, zene, zenélne 

A. mindegyik szó B. egyik sem  C. csak az utolsó szó D. csak az első 

11. Nevezze meg a szószerkezet (szintagma) fajtáját: hamis kutya 

A. alanyos  B. tárgyas  C. határozós  D. jelzős 

12. Nevezze meg a szószerkezet (szintagma) fajtáját: könyvet olvas 

A. alanyos  B. tárgyas  C. határozós  D. jelzős   

13. Nevezze meg a szószerkezet (szintagma) fajtáját: a teremben van 

A. alanyos  B. tárgyas  C. határozós  D. jelzős   

14. Jelölje a következő szavakban érvényesülő helyesírási alapelvet: hátgerinc, hozhat, mosdat 

A. szóelemző  B. kiejtés szerinti C. egyszerűsítő  D. hagyományos 

15. Jelölje a következő szavakban érvényesülő helyesírási alapelvet: Kazinczy, amely 

A. szóelemző  B. kiejtés szerinti C. egyszerűsítő  D. hagyományos  

16. Jelölje a következő szavakban érvényesülő helyesírási alapelvet: tollal, balettel 

A. szóelemző  B. kiejtés szerinti C. egyszerűsítő  D. hagyományos  

17. Jelölje a következő szavakban érvényesülő helyesírási alapelvet: nagyobb, szélesebb 

A. szóelemző  B. kiejtés szerinti C. egyszerűsítő  D. hagyományos  

18. Az alábbi szavak végére: ballago…, taszíto…, főzö… 

A. –t, a múlt idő jele illik    B. –tt, a múlt idő jele illik 

C. –ttt, a múlt idő jele illik   D. –t, tárgyrag illik 

19. Az alábbi szavak végére: ír…, varr…, hűl… 

A. –t, a múlt idő jele illik    B. –tt, a múlt idő jele illik 

C. –ttt, a múlt idő jele illik   D. –t, tárgyrag illik 

20. Az alábbi szavak végére: étel…, ital…, mogyoró… 

A. –t, a múlt idő jele illik    B. –tt, a múlt idő jele illik 

C. –ttt, a múlt idő jele illik   D. –t, tárgyrag illik 
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