
Magyar  n ye l v  

2000 – hagyományos felvételi 

1. feladat: Tollbamondás 

Az 1848-as forradalmak Európája a népek tavasza. A Párizsban fellobbanó láng Közép-
Európát is szabaddá, mámorossá teszi. A közép-európai népek elfojtott szabadságvágya elemi 
er

�
vel tör felszínre. 

A h
�
sök nemcsak játsszák történelmi szerepüket, de 

�
szintén meg is élik. 

A megszület
�
 új magyar kormányban ül együtt Széchenyi és Kossuth, akiknek politikai 

elképzelései korábban az Ausztriához való viszony kérdésében nem egyeztek, s
�
t éles 

ellentétben álltak egymással. Most egymás mellett, egymást segítve szolgálják a magyar 
polgárosodás ügyét. Kossuthtal mint pénzügyminiszterrel találkozunk a Batthyány-
kormányban, de szeptembert

�
l az Országos Honvédelmi Bizottmány elnöke, a 

legtekintélyesebb személyiség. Ekkorra a Habsburg-ház már ismét ura birodalmának, 
megszilárdította hatalmát. A magyarság azonban még egy évig vívja szabadságharcát, küzd az 
osztrák és az orosz túler

�
vel… 

Március 15-én emlékezzünk kegyelettel 1848 ismert és névtelen h
�
seire! 

2. feladat: Magyar nyelvi feladatlap 

1.) Lásd el –val, -vel raggal az alábbi f
�
neveket! 

 Madách, Thomas Mann, Shakespeare, Goethe 

2.) Bontsd elemeire a következ
�
 szavakat! Pontosan nevezd meg a megjelölt szóelemeket! 

 láthatnád, iskolánkból, moss 

3.) Elemezd mondatrészek és szófajok szerint az alábbi mondatot! 

 Sok munkával, magukat nem kímélve fel kellett építeniök a lerombolt országot. 
 

kiemelt szó szófaj mondatrészi szerep 
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4.) Írd le az alábbi igék megjelölt alakját! 
lát - felsz.mód, jelen id � , többes szám 2.szem., alanyi  rag.: 



játszik – felsz.mód, jelen id � , egyes szám 3.szem., tárgyas rag. 
válaszol – felt.mód, múlt id � , egyes szám 2.szem., alanyi rag 
folyik -  felsz.mód, jelen id � , egyes szám 3.személy,alanyi ragozás: 
fest  – felt.mód, múlt id � , többes szám 2.személy, tárgyas ragozás: 

 
(Csak a hibátlan helyesírással írt alakot fogadjuk el!) 

5.) Állapítsd meg, milyen fajtájúak az alábbi összetett mondatok! Ábrázold is a három 
mondatot! 

A kislány arra vágyott, hogy szeressék. 
Az volt a szándéka, hogy egyedül utazik el nyaralni. 
Belakatolta az ajtót, ugyanis rettegett a tolvajoktól. 

3. feladat: Szövegértés 

Korrupció a senatusban 
A rómaiak h� séges szövetségese volt a Karthágótól nyugatra fekv

�
 félnomád királyság, 

Numídia (a mai Algéria területén) agg uralkodója, Masinissa. 
�

 még a Kr. e. 3. sz. végén 
segítette a légiókat vad lovasaival abban, hogy a félelmetes Hannibalt legy

�
zzék, majd fél 

évszázadon át uralkodva a rómaiak kegye által megnövelt országán, Kr. e. 148-ban örökítette 
a hatalmat legid

�
sebb fiára, Micipsára. Micipsának két gyermeke volt, Hiempsal és Adherbal, 

de 
�
 nevelte fel korán elhunyt öccse fiát is. Utóbbit Jugurthának hívták, és mint az idejekorán 

kit � nt, politikusi és hadvezéri képességek terén messze felülmúlta unokatestvéreit. Kr. e. 133-
ban a rómaiak oldalán részt vett a hispaniai Numantia ostromában, és nagyvonalúságának, 
valamint vitézségének köszönhet

�
en sok barátra tett szert. Hazatértét követ

�
en, Kr. e. 118-ban 

nyílt meg az út számára a Numídia feletti uralom megszerzéséhez. 
Ekkor, Kr. e. 118-ban meghalt Micipsa, aki országát három részre osztotta két fia és Jugurtha 
között. Ám Jugurtha orvul megölette Hiempsalt, majd csatában szállt szembe az öccsét 
megbosszulni vágyó Adherballal. Noha ez utóbbi rendelkezett nagyobb sereggel, mégis a 
rátermettebb Jugurtha gy

�
zött. Micipsa fia szorult helyzetében a régi szövetségesbe, Rómába 

vetette bizalmát, és Itáliába utazott, hogy a senatus segítségéért folyamodjon. Több se kellett a 
gátlástalan Jugurthának. Gazdag ajándékokkal megrakott követeket menesztett Numantiánál 
szerzett római barátaihoz, és megveszteget

�
 b

�
kez� ségéért cserébe támogatást kért és kapott a 

szenátustól. 

Kérdések: 
  1.) A Karthágóval szövetséges királyság neve? 
  2.) Uralkodója a 3. sz. végén? 
  3.) Hogyan viszonyult a rómaiakhoz? 
  4.) Mikor halt meg? 
  5.) Fia neve? 
  6.) 

�
 kire örökítette a hatalmat? 

  7.) Ki lett végül az uralkodó?  
  8.) Minek köszönhette sikerét? 
  9.) Melyik ország uralkodója lett? 
10.) Mikor történt mindez? 

 


