
Magyar  n ye l v  

2002 – hagyományos felvételi 

1. feladat: Tollbamondás 

A világon mintegy 14 millió a magyar anyanyelv
�
 ember. Határainkon túl körülbelül 4 

millióan tekintik magukat magyarnak. Legtöbbjük a Kárpát-medencét lakja. A legnagyobb 
lélekszámú az erdélyi magyarság. Összefügg�  magyar nyelvterületeken és nyelvszigeteken 
élnek.  
A szül� helyüket elhagyni nem akaró Kárpát-medencei kisebbségi magyarság megtartásában 
az anyanyelv játssza a meghatározó szerepet. Ezért is fontos, hogy kulturális egyesületeikben 
élénk tevékenység folyjon. Annak érdekében, hogy az ott él� k ne hagyják el lakóhelyüket, 
hogy meg� rizhessék értékes kultúrájukat, Magyarországon és a környez�  országokban is 
sokat kell még tenni. 

2. feladat: Magyar nyelvi feladatlap 

1.) Emeld ki a képz� ket bekeretezéssel az alábbi szavakból! Nevezd is meg � ket! 
 néznetek, gy

�
jtögette, szépséges, kiabálnak, figyelve 

2.) Írd le az alábbi igék megjelölt alakját! 
 néz – felsz.mód, jelen id� , egyes szám 2.szem, tárgyas rag.: ………………………….. 
 látszik – felsz.mód, jelen id� , egyes szám 3.szem, alanyi rag.: 
………………………… 
 hall – felt.mód, jelen id� , egyes szám 1. szem, alanyi rag.:  
……………………………. 
 választ – felt.mód, múlt id� , többes szám 2. szem, tárgyas rag.: ………………………. 

 (Csak a hibátlan helyesírással írt alakot fogadjuk el!) 
3.) Állapítsd meg, milyen szófajúak az alábbi szavak! 
 magát, látva, írnod, el� tt, (a) romlott (étel), szépen, ahánynak, otthon 
4.) Elemezd mondatrészek szerint az alábbi mondatot!  
 Baradlaynénak el kellett volna fogadnia férje végrendeletének tartalmát. 
5.) Nevezd meg pontosan, hogy szerkezeti szempontból milyen fajtájúak az alábbi mondatok! 
 Ez az hely olyan, ahol jól lehet pihenni.  
 A m

�
alkotások közül legtöbben barátomét, a fiatal szobrászét dicsérték.  

 Az öreg erdészre érdemes volt figyelni, ugyanis mindig neki lett igaza. 
 „Alig akad olyan árnyalat, melyet hajlékony, rugalmas és gazdag nyelvünkön ma nem 
 fejezhetnénk ki.” 
 Ahogy utasították, aszerint járt el. 
�

3. feladat: Szövegértés�

Mohamed vallási tanításának, az iszlámnak rendkívül egyszer
�
 a hitelvi alapja. Központjában 

az a tétel áll, hogy egyetlen isten van – Allah -, akinek Mohamed a legf� bb prófétája. 
Mohamedet megel� z� en ugyanis már 313 próféta m

�
ködött, akik közül kiemelkedik 

Ábrahám, Izsák, Mózes és Jézus. Az �  tanításukat azonban a zsidók és a keresztények 
meghamisították, ezért Allah Gábriel közvetítésével Mohamedhez juttatta el igaz tanítását. 
Gábriel a jó angyalok egyike, társai: Michael, Azráel és Izrafil. 
Allah az emberekt� l feltétlen engedelmességet követel, híveinek öt f�  kötelességet ír el� . 
Tanításainak gy

�
jteménye, az iszlám szent könyve a Korán. Végleges és szentnek min� sített 



formáját Uszmán kalifa alatt, 650 körül nyerte el. Szerkesztése mechanikusan történt: a 
szövegeket 114 szurára (fejezetre), ezeket pedig versekre osztották. 
A Korán azokat a tanításokat foglalja össze, amelyek a hagyomány szerint Gábriel 
közvetítésével jutottak el Mohamedhez. A másik szentnek tartott könyv, a Szunna a 
Mohamed életére, tanítására és csodáira vonatkozó hagyományok gy

�
jteménye. Ezt azonban 

nem minden mohamedán fogadja el maradéktalanul. Így máig két f�  irányzata alakult ki az 
iszlámnak, a szunnita és a síita. 
�

Kérdések:�
1.) Kinek tartják a mohamedánok Jézust? 
2.) Ki közvetítette Allah tanítását Mohamedhez? 
3.) Nevezd meg a második pontban megjelölt közvetít�  egy társát! 
4.) Mikor foglalták írásba a Koránt? - (Két válaszelemet várunk!) 
5.) Hogyan tagolták a szövegeket? - (Két válaszelemet várunk!) 
6.) Kik a szunniták? 
7.) Hogy hívják a másik vallási irányzat híveit?  
8.) Mi a legjelent� sebb azonosság a kereszténység és a mohamedán vallás között? 
 


