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MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM VIZSGA 8. ÉVFOLYAM
I. ELVÁRÁSRENDSZER
vizsga célja: Elsődleges cél az általános iskolai tanulmányok összegzése, a tanult ismeretek
rendszerezése. Ezen túl a vizsga alkalmas arra, hogy megmutassa a diákok szóbeli és írásbeli
kifejezőkészségét, verbális és non-verbális kommunikációs szintjét, és felkészítsen a
gimnáziumi tanulmányokra.
Tematika:


irodalomtörténet



műelemzés



memoriterismeret



leíró nyelvtani ismeretek



szövegalkotás

Követelmények:
A nyolcosztályos gimnáziumi tanulmányok 5-8. osztályának magyar nyelvi és

irodalmi

ismeretanyaga

II. A VIZSGA LEÍRÁSA
I.

Írásbeli időtartama 60 perc
Nyelvtan feladatsor (100p.)
a) Szövegértés
b) Leíró nyelvtan (hangtan, szóelemek, szófajtan, mondattan, nyelvhelyesség, helyesírás)
c) Rövid fogalmazás adott témából, pl. levél

+ helyesírás és külalak értékelése
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II.

Szóbeli felelet (5-10 perces önálló előadás) időtartama egész nap
a) 15 tétel a magyar irodalom témaköréből (a tételeken belül egy feladat)
b) 20 memoriter (a tanár által szabadon választható)
III. A VIZSGA ÉRTÉKELÉSE

Írásbeli feladatsor értékelése:






85-100% - jeles
70-84% - jó
55-69% - közepes
40-54% - elégséges
0-39% - elégtelen

A vizsgajegy duplán számít nyelvtanjegyként
A fogalmazás 20 pontja a következőkből tevődik össze:
Tartalom: 5 pont
Nyelvi minőség 5 pont
Szerkezet 5 pont
Helyesírás 5 pont
a külalakért max. 2 pont levonható.
A szóbeli vizsga értékelése:


Memoriter (egy jegy)



Irodalom tárgyi tudás (dupla jegy)
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GYAKORLÓ FELADATSOR
8. OSZTÁLY
1. Elemezd a következő mondatot a tanult módon, és készítsd el a mondat ágrajzát!
12 (10+2) p

Petőfi Sándor elveszettnek hitt holttestét tudós kutatók tavaly megtalálták egy
barguzini temetőben.

2. Határozd meg az előbbi mondat kiemelt szavainak a szófaját ! (Mindegyik szóhoz
legalább két jellemzőt írj! Melyik nagy szófaji csoportba tartozik, azon belül is
hová?)
6p

3. Bontsd szóelemekre az alábbi szavakat a következő jelölésekkel:
szótő:1; képző:2; jel:3; rag:4
8p
legbarátságosabban

tehetetlensége

megírhatnátok

4. Milyen magán – és mássalhangzó-törvények érvényesülnek a következő szavakban?
10p
családja: ____________________________________________________________________
lesz:_______________________________________________________________________
népdal:_____________________________________________________________________
dobszó:_____________________________________________________________________
tollbamondás:________________________________________________________________
mondta:_____________________________________________________________________
tetszik:_____________________________________________________________________
anyja:______________________________________________________________________
azonban:____________________________________________________________________
fiatallá:_____________________________________________________________________
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5. Képezd az alábbi igealakokat!
5p
tesz – kijelentő mód, jelen idő, T/2., általános ragozás: _______________________________
hagy – felszólító mód, jelen idő, T/1., általános ragozás:______________________________
fogyaszt – feltételes mód, jelen idő, E/1., általános ragozás:____________________________
játszik – kijelentő mód, jelen idő, E/3., határozott ragozás:____________________________
hisz – kijelentő mód, jelen idő, T/2., határozott ragozás:_______________________________
6. Pótold az igéket! Mindegyik legyen felszólító módú, jelen idejű, E/2. személyű!
5p
_____________________ a gondolattal, hogy apa leszel!

(eljátszik)

Ne a tükröt ________________, ha a képed ferde!

(átkoz)

___________________ az örömödet édesanyádnak!

(elmond)

______________________ a tollat a tintába!

(márt)

________________________ a hazudozást!

(hagy)

7. Húzd alá és javítsd ki azt a mondatot, amelyikben nyelvhelyességi hibát találsz!
8p
Az emberek levették a kalapjukat.
Szinte mindenki egyetértett, de viszont Tibiék tiltakoztak:
A Laci nővére kérdezte, hogy ott leszel-e.
Egyenlőre nem akarok beiratkozni a tanfolyamra.
Majd holnap meglássuk.
Attól félek, hogy elrontsátok.
Én odaadnák neki mindent, csak vinné el.
Nem-e tudod, hol van a terem?
Meg volt fázva, mikor meglátogatott.
A mai újságba olvastam, hogy lesz előadás.
Nehéz fába vágta a fejszéjét.
Lacit ma hiába keresed, el van utazva.
Öten vettek részt rajta, de csak három jutott tovább.
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9. Húzd alá a helyesen írt alakokat!
12p
fényi gyula jezsuita gimnáziumi – Fényi Gyula jezsuita gimnáziumi
arany jánosi – Arany János-i
Fekete - tenger –

Fekete - Tenger

Borsod-Abaúj-Zemplén megye – Borsod-Abaú-Zemplén Megye
Duna-híd – Duna híd
2014. május 19. – 2014. május 19
2014 tavaszán - 2012. tavaszán
Molière-rel - Molièrevel
Batthyány - Battyányi
jegygyűrű - jeggyűrű
balettáncos – balett-táncos
amerikai egyesült államokbeli - Amerikai Egyesült Államok-beli

10. Fogalmazd meg a következő szólások, közmondások értelmét!

4p
Körmére ég a dolog (a munka): _________________________________________________
___________________________________________________________________________
Belebújik az ördög valakibe: ____________________________________________________
___________________________________________________________________________
Fát lehet vágni a hátán: _______________________________________________________
___________________________________________________________________________
Nem esik messze az alma a fájától.: ______________________________________________
___________________________________________________________________________
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