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Kľúč správnych odpovedí k úlohám s krátkou odpoveďou 
maďarský jazyk a literatúra 

Pozor! V teste 1251 je pri položkách č. 31 a 48 uvedená správna odpoveď pre žiakov 
s vývinovými poruchami učenia (VPU) pod odpoveďou pre intaktných žiakov.  
 

Číslo 
úlohy Test 1251 Poznámky 

06 forog Elfogadható: fordul / kereng / kering. 

07 metafora Elfogadható: metafóra. 

08 disztichon Elfogadható: distichon / elégiai disztichon. 
Elfogadható helyesírási hibával is. 

14 Voltaire Elfogadható fonetikus írással is. 

15 röpirat / kritika A felsoroltakon kívül más műfaj 
nem fogadható el. 

16 szállóige Elfogadható helyesírási hibával is. 

22 trubadúr dal / trubadúr ének Elfogadható: trubadúr. 
Elfogadható helyesírási hibával is. 

23 2 / kettő Elfogadható: két. 

24 szövegkörnyezet / szövegösszefüggés 
Elfogadható helyesírási hibával is, illetve a szó 
értelmének körülírásával is pl.: a szövegnek az 

összefüggése / környezete / közege. 

30 új / újszerű 

Elfogadható: korszerű / mai / modern / korunkbeli 
/ friss / újkeletű. 

Nem fogadható el: használatlan / eredeti / 
újdonság / hallatlan. 

31 Margit-szigeti 
VPU: mozzanatos / mozzanatos történésű ige Más formában nem fogadható el. 

32 Egy polgár vallomásai Elfogadható helyesírási hibával is pl.: valomásai. 

38 eldöntendő / eldöntendő kérdő mondat Elfogadható: eldöntendőt. 

39 főnévi mutató névmás / mutató névmás Nem fogadható el: névmás. 

40 mellérendelő, ellentétes / ellentétes, 
mellérendelő Elfogadható: ellentétes. 

46 Kozmutza Flóra Elfogadható: Flóra. 
Elfogadható a vezetéknév helyesírási hibával is. 

47 Szépség koldusa Elfogadható: A szépség koldusa. 

48 Duna-parton 
VPU: mély / mély hangrendű szó Más formában nem fogadható el. 
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54 EGT  Más formában nem fogadható el. 
VPU: Elfogadható helyesírási hibával is. 

55 összevetve  Elfogadható helyesírási hibával is.  

56 fellebbezés  Elfogadható helyesírási hibával is.  

62 jövő / jövendő Elfogadható: jövőbeli / jövendőbeli / leendő / 
jövő idő / minden szinonimája.  

63 groteszk  Más kifejezés nem fogadható el.  

64  küzdelemben / sebességben  Elfogadható: küzdelem / sebesség.  

Megjegyzés: A törtvonal / szintén elfogadható, jó választ jelent.  
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Kľúč správnych odpovedí k úlohám s krátkou odpoveďou 
maďarský jazyk a literatúra 

 
Číslo 
úlohy Test 1650 Poznámky 

06 Szépség koldusa Elfogadható: A szépség koldusa. 

07 Duna-parton Más formában nem fogadható el. 

08 Kozmutza Flóra Elfogadható: Flóra. 
Elfogadható a vezetéknév helyesírási hibával is. 

14 Margit-szigeti Más formában nem fogadható el. 

15 Egy polgár vallomásai Elfogadható helyesírási hibával is pl.: valomásai. 

16 új / újszerű 

Elfogadható: korszerű / mai / modern / 
korunkbeli / friss / újkeletű. 

Nem fogadható el: használatlan / eredeti / 
újdonság / hallatlan. 

22 összevetve Elfogadható helyesírási hibával is. 

23 fellebbezés Elfogadható helyesírási hibával is. 

24 EGT Más formában nem fogadható el. 

30 küzdelemben / sebességben Elfogadható: küzdelem / sebesség. 

31 jövő / jövendő Elfogadható: jövőbeli / jövendőbeli / leendő / 
jövő idő / minden szinonimája. 

32 groteszk Más kifejezés nem fogadható el. 

38 2 / kettő Elfogadható: két. 

39 szövegkörnyezet / szövegösszefüggés 
Elfogadható helyesírási hibával is, illetve a szó 
értelmének körülírásával is pl.: a szövegnek az 

összefüggése/ környezete/ közege. 

40 trubadúr dal / trubadúr ének Elfogadható: trubadúr. 
Elfogadható helyesírási hibával is. 

46 metafora Elfogadható: metafóra. 

47 disztichon Elfogadható: distichon / elégiai disztichon 
elfogadható helyesírási hibával is. 

48 forog Elfogadható: fordul / kereng / kering. 

54 szállóige Elfogadható helyesírási hibával is. 

55 Voltaire Elfogadható fonetikus írással is. 

56 röpirat / kritika A felsoroltakon kívül más műfaj 
nem fogadható el. 
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62 főnévi mutató névmás / mutató névmás Nem fogadható el: névmás. 

63 mellérendelő, ellentétes / ellentétes, 
mellérendelő Elfogadható: ellentétes. 

64 eldöntendő / eldöntendő kérdő mondat Elfogadható: eldöntendőt. 

Megjegyzés: A törtvonal / szintén elfogadható, jó választ jelent.   

 


