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Mintafeladatsor
1.

Egy ismert magyarországi város nevét kaphatod, ha a meghatározásokat helyesen fejted meg, megfelelô sorrendbe rakod és végül összeolvasod.

a

1. Lehet kirakodó, nemzetközi, szakmai; ezt mondjuk, ha valaki szerencsés
üzletet kötött.
2. A „jó”, „megfelelô” szinonimája az utolsó két betû nélkül.
3. Egy rágcsáló, aki gátakat és várakat épít, jellegzetes fogazata és pikkelyes
farka van.
4. A „rét” szinonimája.
........................................................................................................................
2.

Párosítsd össze jelentésük szerint az elsô oszlop szavait a második oszlop
szavaival!

a
b
c

a) frocliz

1. csicsereg

b) bülbül

2. dátumoz

c) datál

3. fülemüle

f

d) ficserékel

4. bosszant

g

d
e

Hogyan mondanád ma? Írd le a kiemelt szavak köznapi alakját!
Gyakran panaszolkodnak az Anyaszentegyház Doctori a régi tévelygôk-ellen,
hogy sokan közzûlök pökték és szidalmazták a keresztyén hitet, noha miben
állana az igaz tudomány, még csak ingyen érteni sem akarták. Pázmány Péter: Isten nagyobb dicsôségére, részlet
e) „panaszolkodnak”: ...................................................................................
f) „pökték”: ...................................................................................................
g) „állana”: ...................................................................................................
3.

Olvasd el Kukorelly Endre versének részletét, majd válaszolj a kérdésekre!

a
b

Nagyon egyszerû dolog,
az ember mozog,
igen egyszerû eset,
az ember szeret,
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ennél is egyszerûbb esetnél
az ember nevetgél,
de a legegyszerûbb esetben
mindenki esetlen.
a) Emeld ki aláhúzással a versbôl a fokozott alakokat!
b–c) Nevezd meg a következô szavak szóelemeit!
esetben: ..........................................................................................................
esetlen: ...........................................................................................................
4.

Juss el A pontból B-be a megadott szabályok segítségével!

a

A: vár B: járóka
1. szabály: Az elôzô szóhoz tegyél hozzá egy betût!
2. szabály: Módosítsd az elôzô szó egy betûjét, hogy egy új értelmes szót kapj!
vár + 1 + 1 + 2 + 2 + 2 + 1 = járóka
Írd le, mik az A és a B közti szavak!
........................................................................................................................
5.

a

a) Adj címet a képnek!

b

........................................................................................................................
b) Írj 1-2 mondatos rövid, frappáns leírást a képhez! Térj ki arra is, hogy miben
áll a kép humoros jellege!
........................................................................................................................
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........................................................................................................................
........................................................................................................................
6.

Magyarítsunk! Írd át az alábbi mondatokat úgy, hogy az idegen, gyakran helytelen formákat szép magyar választékos alakokkal helyettesíted!

a
b

a) Leinformáltuk a projektet, és elvégzésre fog kerülni.
........................................................................................................................
b) Megfinanszírozták a privatizációs eljárásokat.
........................................................................................................................
7.

Írd be a kipontozott helyekre a megfelelô betûket, írásjeleket!

a

Hol volt, hol nem volt egy igen...igen hatalmas király. Népe szerette, szomszédai tisztelték, szövetségesei ragaszkodtak hozzá; nem volt nála boldogabb uralkodó széles e világon. Az meg még csak tetézte a boldogságát,
hogy amikor eljött az ide...e, olyan királykisa...onyt választott magának feleségül, akirôl igazán nem lehetett megá...apítani, vajon a szépsége nagyobb...e,
vagy az erénye tündöklôbb. Szerencsés is volt a házasságuk, k...vánni sem
lehetett volna jobbat. Szerették, becsülték egymást, soha egy rossz szó nem
esett köztük; csak egy dolog zavarhatta volna meg az egye...értésüket... az,
hogy nem született gyermekük. Ezen egy ideig b...slakodtak, de a királynénak
egy szép napon jó gondolata támadt: azt ajá...otta, fogadják örökbe árván
maradt kicsi unokah...gát. Magukhoz vették hát a kis árvát, és csakhamar
úgy megszerették, mintha a tulajdon édes gyermekük lett volna; mert ahogy
nôtt, a lányka egyre szebb, egyre okosabb, egyre kedvesebb lett, igazán
d...szére vált az udvaruknak. Perrault: Szamárbôr, részlet
8.

Igaz (I) vagy hamis (H)? Írd a pontsorra!

a
b

1. Ne fuss olyan szekér után, amelyik nem vesz fel.
2. Nagy ház nagy gond.

c
d

3. Aki nem dolgozik, ne is egyék.
a) ... Mindhárom mondat összetett mondat.
b) ... Az elsô és az utolsó mondat összetett.
c) ... A második mondat hiányos.
d) ... A harmadik mondat alanyi alárendelô összetett mondat.

Magyar felvételi feladatsorok 1.

9

MRO Historia

9.



Telefon: 06-1/336-1656



E-mail: info@felvesznek.hu

a

Olvasd el figyelmesen az alábbi szöveget!

b
A dizájnzseni

c

A 31 éves Ora Ito egyesek szerint a dizájn1 megújítója, aki nemcsak termékeivel hagy nyomot a 21. század formakultúráján, hanem attitûdjével2 is. Létezô márkák nem létezô termékeinek tervezésével ugyanis megfordítja a megrendelô és a tervezô szokásos viszonyát. (...) A dizájniskolából kimaradt Ora
Ito karrierjét is úgy kezdte, hogy létezô márkáknak csinált nem létezô terméket. „Mit szólnál, ha a városban készítenénk el az interjút?” – kérdeztem,
és szám ördögi mosolyra húzódott.
A Vásárcsarnok mögötti bolt a város egyik misztikus helye. A porcelánkislányok, porcelánôzek, porcelán enyelgô párok és matyómintás fakanalak sûrûjében vevôt akkor látni, ha egy film kellékesének éppen ilyen halálos tárgyakat kell beszereznie. Amúgy csak az jön be, aki a vitrinben porosodó nippeket még egy lomtalanításon is cikinek érzi eldobni.
„Néhány évtizede szinte minden magyar lakásban voltak ilyen tárgyak.
Innen indul a magyar dizájnkultúra” – tartottam rövid bevezetôt, de nem tudtam kibontani a gondolatot, mert Ora Ito olyan arcot vágott, mintha arra akarnám rávenni, hogy bagolyköpetbôl fûzzön nyakláncot.
„Borzalmas” – mondta, miközben finoman egy öregemberarcú kisgyerek
mellszobra felé tereltem. „Inspirálnak az ilyen tárgyak?” – kérdeztem baljós
hangon.
„(...) A dizájnban a legfontosabb, hogy a jelennek megfelelô formát hozzuk létre, és ne utánozzuk a bevált, de idejétmúlt stílusokat. A jövôt kellene
megközelíteni, ami persze lehetetlen: a jövô formája ugyanis az, amit még
éppen nem tudunk megfogalmazni” – mondta, miközben elgondolkozva babrálni kezdett a nippek közt. Index, 2008. 03. 07.

d
e
f
g

Magyarázd meg a szöveg címében található kifejezést!
a) A dizájnzseni: ...........................................................................................
........................................................................................................................
Válaszolj a szöveg alapján az alábbi kérdésekre!
b) Hogy tetszik a boltba látogató két embernek a kínálat? Válaszodban térj ki
arra is, hogy mibôl következtettél erre!
........................................................................................................................
........................................................................................................................
........................................................................................................................
........................................................................................................................
1
2
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c) Mit ért a szöveg írója a következôk alatt? „... olyan arcot vágott, mintha
arra akarnám rávenni, hogy bagolyköpetbôl fûzzön nyakláncot.”
........................................................................................................................
........................................................................................................................
d) Egy szóval válaszolj! Inspirálják a dizájnzsenit a látottak?
........................................................................................................................
Fogalmazd át a kiemelt kifejezéseket a saját szavaiddal!
e) „... éppen ilyen halálos tárgyakat...”: ........................................................
f) „... egy lomtalanításon is cikinek érzi eldobni.”: ......................................
g) „... de nem tudtam kibontani a gondolatot...”: .....................................
10.

Írj egy rövid, 10-15 mondatos mesét, melynek a képen látható bárány a fôszereplôje! Adj címet is a mesének!

a
b
c
d
e
f
g
h
i
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