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TESZTFORMA: A 
TESZT MAGYAR NYELV'oT 

I4.TESZT

s. oszrAr: tz OsszETETT MONDAT

N6v: ......... Osztdly:

Pontsz{m: . Osztiiyzat: ...................

1. Melyik mondatot tagoltuk helyesen?
(A) Ugy gondolom, meg tudom csin6lni, ha dsszeszedem magam 6s beosztom az rdomel.
(B) Nem szerettem volna m6st jobban, mint hogy az 6n dolgozatom is ugy sikeriiljon mint a ti6d.
(C) Megmondtam neki, ha ilyet tesz, annak nem lesz jo vdge.

(D) Gyorsan megmosakodtam, 6s feloltoztem, mett kor6n akartam indulni.

2. Melyik mondatban irtuk hel)'teleniil a mondatv6gi irr{sjelet?
(A) Megmondtad-e, hogy azonnal menjen oda?
(B) Fdlfogtad, amit mondtam?
(C) Elment iizletbe, menj te is ut6na!
(D) Szeretndm tudni, eljon-e o is?

3. Az al:{bbi sorokban ugyanazt a mondatot tal6lod, de mfs-mris kiit6sz6val. Melyik a mell6ren-
d.el6 vflltozat?
(A) A tenger6szek oromujjong6sban tortek ki, amikor megpillantott6k a foldet.
(B) A tengerdszek oromujjong6sban tortek ki, mert megpillantott6k a foldet.
(C) A tengerdszek oromujjongdsban tortek ki, ah6nyszor megpillantott6k a foldet.
(D) A tenger6szek oromujjong6sban tortek ki, ugyanis megpillantott6k a foldet.

4. Figyeld meg az alfbbi mondatot! V{laszd ki, melyik a hel}'es 6llftfs!
Azt a konyvet hozd el, amelyet igdrtdl!
(A) alSrendelo, t6rgyi mondat
(B) mel16rendelo, magy ardzo mondat
(C) al6rendelo, jelzoi mondat
(D) egyszeru, bovitett mondat

5. Allapitsd meg, melyik a hel),esen irt mondat!
(A) En. kedves apdm. irgy szeretlek. mint az emberek a sot.

(B) En kedves apitm, ugy szeretlek, mint az emberek a s6t.

(C) En, kedves ap6m irgy szeretlek, mint az emberek a s6t.

(D) En, kedves apdm, fgy szeretlek mint az emberek a s6t.

6. V6laszd ki, melyik mondat illik az alfbbi 6hr6hoz!
(A) Bdl6r6l m6r folyt aviz, es fogai kozl azt sziszegte, hogy nem bi4a tov6bb'
(B) Bar6tom elmesdlte, hogy merre jarlak vas6rnap, ds kivel talfikoztak.
(C) Elmegyek veled szinhdzba,ha abfiyttd megigdri, hogy elkisdr benniinket.

(D) Kdpzeld, azt hallottam, hogy elmarad az eload6s!
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