
Maturita 2015 riadny termín 
 

© Národný ústav certifikovaných meraní vzdelávania 

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

Pozor: V teste 7344 je pri položke č. 24 v poznámke uvedená správna odpoveď pre žiakov 
s vývinovými poruchami učenia (VPU). Pri položke č. 32 je v poznámke uvedená správna 
odpoveď pre žiakov so sluchovým postihnutím (SP). 

číslo 
úlohy 

test 7344 poznámky 

06 világfájdalom  

07 autodidaktikus / autodidakta  

08 Walter Scott / W. Scott / Scott  

14 daktilus  

15 egy hexameterből és egy pentameterből 
elfogadható: hexameter és pentameter / 

hexameter és pentameter sorpár 

16 5 elfogadható: öt 

22 Katona József  

23 felújít / helyreállít / újjáépít / újjáalkot 
elfogadható: helyrehoz; nem fogadható el: 

kiegészít / talpraállít / újjászervez 

24 
hagyományos írásmód / hagyomány 

szerinti írásmód 

elfogadható: hagyomány elve 

VPU: intézménynév/intézmény 
neve/tulajdonnév/intézménynév 

30 küzdj és bízva bízzál! 
Nem fogadható el, ha a mondat végén 

hiányzik a felkiáltójel, valamint ha az „és“ 
elé vesszőt tesz. 

31 Párizs / kilencedik szín / 9. elfogadható: párizsi / kilences 

32 részleges hasonulás 
elfogadható: zöngésség szerinti részleges 

hasonulás; SP: képző/fosztóképző 

38 reneszánsz 
elfogadható: a reformáció irodalma / 

reformáció 

39 időhatározói / időhatározói szószerkezet  

40 alárendelő, alanyi elfogadható: alanyi 

46 Különös házasság elfogadható: A különös házasság 

47 A jó palócok 
elfogadható: Jó palócok / Jó palócok és 

a Tót atyafiak 

48 
pletyka / szóbeszéd / megszólás / 

rosszmájúság 
elfogadható: pletykálkodás / rágalom / 

fúrás / kibeszélés / fecsegés 

54 6. Töredék / hatodik és a Töredék elfogadható: hatodik, Töredék / 6. töredék 

55 szinesztézia 
elfogadható: megszemélyesítés / 

perszonifikáció 

56 felszólító / felszólító mondat  

62 Hercules villa  

63 okhatározó  

64 azonos alakú szó elfogadható: homonima 
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číslo 
úlohy 

test 7446 poznámky 

06 A jó palócok 
elfogadható: Jó palócok / Jó palócok és 

a Tót atyafiak 

07 
pletyka / szóbeszéd / megszólás / 

rosszmájúság 
elfogadható: pletykálkodás / rágalom / 

fúrás/ kibeszélés / fecsegés 

08 Különös házasság elfogadható: A különös házasság 

14 azonos alakú szó elfogadható: homonima 

15 Hercules villa  

16 okhatározó  

22 felszólító / felszólító mondat  

23 6. Töredék / hatodik és a Töredék elfogadható: hatodik, Töredék / 6. töredék 

24 szinesztézia 
elfogadható: megszemélyesítés / 

perszonifikáció 

30 alárendelő, alanyi elfogadható: alanyi 

31 reneszánsz 
elfogadható: a reformáció irodalma / 

reformáció 

32 időhatározói / időhatározói szószerkezet  

38 Walter Scott / W. Scott / Scott  

39 világfájdalom  

40 autodidaktikus / autodidakta  

46 egy hexameterből és egy pentameterből 
elfogadható: hexameter és pentameter / 

hexameter és pentameter sorpár 

47 5 elfogadható: öt 

48 daktilus  

54 
hagyományos írásmód / hagyomány 

szerinti írásmód 
elfogadható: hagyomány elve 

55 Katona József  

56 felújít / helyreállít / újjáépít / újjáalkot 

elfogadható: helyrehoz 

nem fogadható el: kiegészít / talpraállít / 
újjászervez 

62 Párizs / kilencedik szín / 9. elfogadható: párizsi / kilences 

63 részleges hasonulás 
elfogadható: zöngésség szerinti részleges 

hasonulás 

64 küzdj és bízva bízzál! 
Nem fogadható el, ha a mondat végén 

hiányzik a felkiáltójel, valamint ha az „és“ 
elé vesszőt tesz. 

 


