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

 

Pozor! V teste 20 1425 je pri položke č. 39 uvedená správna odpoveď pre žiakov s vývinovými poruchami 
učenia (VPU) pod odpoveďou pre intaktných žiakov.  
 

Číslo 
úlohy Test 20 1425 Poznámky  

06 
szerelmesversek / szerelmes versek 
/ szerelmes dalok / szerelmes énekek 

Elfogadható: szerelmes / nőkhöz / nőkről 
írt versek 

07 
rendszeretőnek / rendkedvelőnek / 

szigorúnak / pontosnak 

Elfogadható: rendezett / pedáns / 
fegyelmezett. Továbbá elfogadhatóak a 

fenti kifejezések szövegbe illő szinonimái. 

08 hazaszeretetét 
Elfogadható: honvágyát / otthona utáni 

vágyakozását 

14 Felelet a Mondolatra Elfogadható: Felelet a mondolatra 

15 Berzsenyi Dániel Elfogadható: Berzsenyi D. / Berzsenyi 

16 szállóige Más szó nem fogadható el. 

22 tud, ige Elfogadható: ige, tud / tud és ige 

23 igei-névszói / összetett állítmány Elfogadható: névszói-igei / összetett 

24 felszólító mód, határozott igeragozás 
Elfogadható: határozott, felszólító / 
felszólító mód és tárgyas ragozás 

30 irodalmi impresszionizmus Elfogadható: impresszionizmus 

31 Ady Endre Elfogadható: Ady E. / Ady 

32 metafora Elfogadható: metafóra / névátvitel 

38 felkészült Más szó nem fogadható el. 

39 
hagyományos írásmód / hagyomány elve 

VPU: névszóképző 

Elfogadható: hagyományos elv / 
hagyomány szerinti / hagyományos / 

hagyomány 

40 passzív szókincs Elfogadható: passzív 

46 Franz Kafka Elfogadható: F. Kafka / Kafka 

47 József Attila Elfogadható: József A. 

48 
reménytelenül szerelmes volt / szerelmes 

volt 
Elfogadható: szerelmével / egy lány iránti 

szerelmével / szerelmi bánat 

54 MKKE Más szó nem fogadható el. 

55 alárendelő, birtokos jelzős 
Elfogadható: birtokos jelzős / birtokos 

jelzős mellékmondat 

56 azonos alakú szó / homonima Elfogadható: azonos alakú / homoníma 
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62 A fürdés Elfogadható: Fürdés 

63 Nyugat / Nyugat folyóirat írói csoportja 
Elfogadható: nyugatos / Nyugat 

nemzedéke 

64 Gogol: A köpönyeg Elfogadható: Gogol Köpönyeg 

Megjegyzés: A törtvonal / szintén elfogadható, jó választ jelent.  
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Kľúč správnych odpovedí k úlohám s krátkou odpoveďou – maďarský jazyk 
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Číslo 
úlohy Test 20 9112 Poznámky  

06 metafora Elfogadható: metafóra / névátvitel  

07 irodalmi impresszionizmus Elfogadható: impresszionizmus 

08 Ady Endre Elfogadható: Ady E. / Ady 

14 Nyugat / Nyugat folyóirat írói csoportja 
Elfogadható: nyugatos / Nyugat 

nemzedéke 

15 Gogol: A köpönyeg Elfogadható: Gogol Köpönyeg 

16 A fürdés Elfogadható: Fürdés 

22 alárendelő, birtokos jelzős 
Elfogadható: birtokos jelzős / birtokos 

jelzős mellékmondat 

23 azonos alakú szó / homonima Elfogadható: azonos alakú / homoníma 

24 MKKE Más szó nem fogadható el. 

30 József Attila Elfogadható: József A.  

31 
reménytelenül szerelmes volt / szerelmes 

volt   
Elfogadható: szerelmével / egy lány iránti 

szerelmével / szerelmi bánat   

32 Franz Kafka Elfogadható: F. Kafka / Kafka 

38 igei-névszói / összetett állítmány Elfogadható: névszói-igei / összetett 

39 felszólító mód, határozott igeragozás 
Elfogadható: határozott, felszólító / 
felszólító mód és tárgyas ragozás 

40 tud, ige Elfogadható: ige, tud / tud és ige 

46 
rendszeretőnek / rendkedvelőnek / 

szigorúnak / pontosnak 

Elfogadható: rendezett / pedáns / 
fegyelmezett. Továbbá elfogadhatóak a 

fenti kifejezések szövegbe illő szinonimái. 

47 hazaszeretetét 
Elfogadható: honvágyát / otthona utáni 

vágyakozását 

48 
szerelmesversek / szerelmes versek 
/ szerelmes dalok / szerelmes énekek 

Elfogadható: szerelmes / nőkhöz / nőkről 
írt versek 

54 hagyományos írásmód / hagyomány elve 
Elfogadható: hagyományos elv / 

hagyomány szerinti / hagyományos / 
hagyomány 

55 passzív szókincs Elfogadható: passzív 

56 felkészült Más szó nem fogadható el. 



Maturita 2022 riadny termín 

 

© Národný ústav certifikovaných meraní vzdelávania 

 

62 Berzsenyi Dániel Elfogadható: Berzsenyi D. / Berzsenyi 

63 szállóige Más szó nem fogadható el. 

64 Felelet a Mondolatra Elfogadható: Felelet a mondolatra 

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


