
 

Tippek, trükkök, tanácsok a sikeres magyar felvételihez  
 

• Ami gyorsan elkészíthető, azt precízen, gyorsan csináld meg, mert ez gyors/potya 4-5 pont, 
ugyanúgy, mint a sok időt igénylő nehéz feladat.  

• Egy nehéz feladat a), b) kérdése lehet könnyebb. Zsebeld be a részpontokat is, még ha teljes 
feladatot nem is tudod megoldani! 

• Ha az idő végén még maradtak üres helyek, próbálj a legjobb belátásod szerint tippelni! 
Pontlevonás általában nem jár rossz eredményért, de lehet szerencséd! 

• Az egész feladatlapon figyelj a helyesírásra és az olvashatóságra! Némely feladatnál, csak a 
helyesen írt szavakat fogadják el. Ha nem olvasható az írásod, nem fogsz pontot kapni. 

• A nehéznek tűnő feladattal ismerkedj! Nézd meg a példát (ha van), értsd meg a feladatot, 
ha kell olvasd el többször! 

 

Néhány praktikus tanács 

• A szókereső, szóösszerakó feladatokkal ne tölts több időt 1-2 percnél, ha valami nem ugrik 
be menj tovább, de térj majd ide vissza! 

• He betűkből, szótagokból kell szavakat összeraknod, a megtalált szavak elemeit húzd ki, a 
maradékból már könnyebben összerakod a következő szót! 

• Ha szólást, közmondást kell párosítanod a jelentésével, és nem vagy biztos a dolgodban, írd 
be, amit biztosan tudsz, majd zárd ki azokat a jelentéseket, amik biztosan nem lehetnek, így 
kevesebb variációd marad. 

• Ha szövegek helyesírását kell javítanod, ne kapkodj, lassan olvasd a szöveget! Sokszor a 
rosszul leírt szavak vizuális képe (látványa) is segít. Ha valamelyik szó furcsának tűnik, az már 
gyanús lehet. A javított szó helyesírására nagyon ügyelj! 

• Versek, mondatok, szövegek összerakásánál sokat segít a mondatkezdő nagybetű és a 
mondatvégi írásjel.  

• Elválasztásnál figyelj az összetett szavak szóhatáraira! 
• A szófajok meghatározásánál használd a kérdőszavakat. Figyelj, hogy a melléknévi 

igeneveket ne keverd össze a melléknevekkel, hisz ugyanaz a kérdőszavuk! 
• A mondatelemzés feladatoknál legalább addig elemezd a mondatot, míg a kérdezett 

mondatrészt meg nem találod. (Például: mi az adott mondat tárgya?) 
• Lapozd át az elején a feladatlapot, nézd meg milyen hosszú a szövegértés feladat, tervezz rá 

megfelelő mennyiségű időt (8 – 13 percet)! 
• Írj a fogalmazáshoz rövid vázlatot! A fogalmazásra (vázlatírással együtt hagyj 15 percet! 

 



 

Mi az, amire különösen figyelj! 

• A szövegértés kérdéseire mindig úgy válaszolj, hogy visszanézed a szövegben az adott részt! 
Soha ne emlékezetből írd be a választ! 

• Mindig tagold a fogalmazást (bevezetés – tárgyalás – befejezés), és ne felejts el bekezdéseket 
hagyni! 

• A fogalmazásnál ne írj a pontvonalon, margón túlra, inkább válaszd el a szavakat. Ilyenkor 
viszont ügyelj a helyes elválasztásra! 

• Gazdálkodj jól az idővel: kb. 10 perc kell a szövegértés feladatra, 15 perc a fogalmazásra, 15 
perc a többi feladatra, így még marad 5 perced az átnézésre, a hiányzó megoldások 
kitöltésére. 

• Az utolsó pár percben nézd át a feladatlapodat! Sehol ne hagyj üres helyet, akkor sem, ha 
nem vagy biztos a dolgodban. Írd be, ami előszőr eszedbe jut, vagy az utolsó percekben 
tippelj!  

• Ha úgy ítéled, hogy kész vagy, ne szundikálj a maradék, szűkös időben! Nézd át a szövegértés 
feladatot, olvasd el a fogalmazásodat, javítsd, csinosítsd, ha kell. Ilyenkor viszont ügyelj az 
esztétikus, szabályos javításra! 

 

 

                                        Sok sikert kívánunk, és drukkolunk neked! 


