
Próba feladatlap  
 
 

1 

 

 

Ezen a feladatlapon találod az ingyenes magyar próbakurzus négy feladatát. Ezek az előző 
évek felvételi dolgozataiból összeválogatott példák.  

 

Hogyan használd a felkészüléshez a feladatlapot? 
 

 Nyomtasd ki a feladatlapot, készíts oda tollat (mindig tollal dolgozz, a felvételin is azzal 
kell, szokd meg ezt!) és egy órát, hogy lásd, mennyi időt töltöttél a feladat 
megoldásával. A kurzus elején nem kell „rohanni”, a gyorsítás majd később jön, de 
eleinte is érdemes az időt figyelni, hogy később mérni tudd azt is, hogy az 
időgazdálkodásod hogyan alakult. 

 Próbáld meg a próba kurzust követve, egyenként, önállóan megoldani a soron 
következő feladatot! Hagyj rá időt magadnak, ne add fel túl korán, próbálkozz! 

 Ha nem sikerült megoldanod, esetleg elakadtál valahol, vagy túl sok időt vett igénybe 
a feladat megoldása, nézd meg a feladathoz tartozó videót! Állítsd meg, pörgesd vissza 
többször mindaddig, míg úgy nem érzed, hogy mindent megértettél! 

 Ha sikerült önállóan megoldanod a feladatot, akkor is nézd meg a videót! Itt tudod az 
eredményeidet ellenőrizni. 

 A feladatlapot többször is kinyomtathatod, megoldhatod, akár egy későbbi 
időpontban is. A kvízek szintén többször kitölthetők. 

 

 

Jó munkát kívánunk! 
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Abc0008. Feladat 

Válaszd el minden lehetséges helyen az alábbi szavakat! 

a) szemedért: ........................................................................................... 

b) megérint: ............................................................................................. 

c) kisangyalom: .......................................................................................... 

d) vasútállomás: .......................................................................................... 

 

 

 

Abc0006. Feladat  

1. Az alábbi szavak közül melyik az 5. a betűrend alapján? Húzd alá a kiválasztott 
szót! 

bábszínház       bagoly       barát       bál       bableves 

 

2. Számozással állítsd betűrendbe a felsorolt neveket! Írd a megfelelő számot, a 
nevek fölé! 

 

Bence    Botond    Barnabás     Boldizsár    Bulcsú    Balázs    Benedek     Barna 
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Szoker0010. Feladat 

Alkosd meg a megadott betűkből az öntelt szó két rokon értelmű alakját! A két szót 

írd le a pontvonalra! Minden betűt egyszer kell felhasználnod! 

 

 

 

 

 

Alkosd meg a megadott betűkből a halk szónak két, vele ellentétes jelentésű alakját! A 

két szót írd le a pontvonalra! Minden betűt egyszer kell felhasználnod. 

Megadott betűk a két ellentétes jelentésű szóhoz: ő  e  g  n  z  á  a  s  r  ny  h 

Az egyik ellentétes jelentésű szó: ........................................................ 

A másik ellentétes jelentésű szó: ......................................................... 

 

  

Megadott betűk a két rokon értelmű szóhoz: e  é  ö  ö  d  f  ly  ly  k  s  v 
  

Az egyik rokon értelmű szó: ................................................................ 
  

A másik rokon értelmű szó:................................................................ 
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Szol0005. Feladat 

A következő, kevésbé ismert szólások és közmondások jelentését képszerűségük miatt 

meg lehet fejteni. Párosítsd mindegyiket az ismertebb megfelelőjével úgy, hogy a 

betűjelét (a nagybetűt) a mellette lévő pontsorra írod! Egy betűt csak egy helyre írhatsz! 

Vigyázz, három nagybetű kimarad! 

Lencsét lapít.    ……….  

Szíve, szava egy.    ………. 

Madarat lehet vele fogatni. ………. 

Más galambját célozta, a magáét lőtte.     ………. 

A. Aki másnak vermet ás, maga esik bele. 
B. Majd kibújik a bőréből. 
C. Szó szót követ. 
D. Ami a szívén, az a száján. 
E. Elmegy Kukutyinba zabot hegyezni. 
F. Ágyúval lő verebekre. 
G. Madarat tolláról, embert barátjáról 
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