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MUNKÁCSI SZENT ISTVÁN LÍCEUM 
Felvételi kérdések 

a 2020/2021-es tanévre 
Felvételi vizsga időpontja: 2020. június 20. – 900 (közép-eur.idő.) 

 
 
FELVÉTELI TÉMAKÖRÖK MAGYAR IRODALOMBÓL 
 

10. osztály  
Magyar irodalom (teszt) 
Balassi Bálint pályája, költészete. Hogy Júliára talála…; Búcsúja hazájától. 
Zrínyi Miklós pályaképe. A Szigeti veszedelem. 
Mikes Kelemen: Törökországi levelek. 
Kölcsey Ferenc: Himnusz, Huszt 
Vörösmarty Mihály: Szózat, Csongor és Tünde. 
Petőfi Sándor élete, költészete. Fa leszek, ha…, A XIX. század költői, 
 Egy gondolat bánt engemet, Nemzeti dal, Szeptember végén. 
Arany János élete, költészete. A szegény jobbágy, Nemzetőr-dal,  
Letészem a lantot, A walesi bárdok, Családi kör. 
Tompa Mihály élete, pályája. A gólyához, A madár, fiaihoz. 
Jókai Mór élete, munkássága. A kőszívű ember fiai. 
Mikszáth Kálmán életpályája. Az a fekete folt.  
A Nyugat c. folyóirat és nemzedékei. 
Ady élete, költészete. Góg és Magóg fia vagyok én…, A magyar Ugaron,  
Séta bölcső-helyem körül, A föl-földobott kő, Párisban járt az Ősz, Őrizem a szemed. 
Móricz Zsigmond élete, pályája. A Hét krajcár, Légy jó mindhalálig. 
Babits Mihály élete, pályaképe. Új leoninusok.  
Kosztolányi Dezső élete, munkássága. Mostan színes tintákról álmodom, A kulcs. 
Tóth Árpád költészete. Esti sugárkoszorú, Körúti hajnal. 
Juhász Gyula pályaképe. Milyen volt…, Magyar táj magyar ecsettel. 
 
József Attila élete, költészete. Születésnapomra, Tiszta szívvel, 
Radnóti Miklós pályaképe. Nem tudhatom…, Tétova óda, Himnusz a békéről. 
Nagy László élete és munkássága. Tűz, Ki viszi át a Szerelmet.  
A reneszánsz, barokk,a felvilágosodás,a romantika, a realizmus korszakai,sajátosságai. 
  A regény és fajai, a novella, a rapszódia, a himnusz,az óda, a ballada. 
Az allegória, a szimbólum,a szinesztézia és az alliteráció fogalma. 
 
 
IRODALOMELMÉLETI TUDNIVALÓK 
Műnemek és műfajok. 
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FELVÉTELI PROGRAM MATEMATIKÁBÓL 
 
8. osztály: 
Algebra: Műveletek természetes számokkal; műveletek tizedes törtekkel; közönséges törtek 
egyszerűsítése, összeadása, kivonása, szorzása, osztása; racionális számok összeadása, kivonása, 
szorzása, osztása; aránypár; százalékérték- számítás, a százalékalap kiszámítása. 
Hatványokat tartalmazó kifejezések; egytagok; többtagok összeadása és kivonása, többtag szorzása 
egytaggal, többtagok szorzása; a rövidített szorzás képleteinek alkalmazása, lineáris egyenletek, 
feladatok megoldása egyenletek segítségével. 
 
Mértan: A szakasz és hosszúsága; a szög és mértéke; mellékszögek és csúcsszögek; merőleges és 
párhuzamos egyenesek; az egyenesek párhuzamosságának ismertetőjelei; a háromszög szögeinek 
összege, a háromszögek egybevágóságának ismertetőjelei; a körvonal és a körlap. 
 
 
9. osztály (a 8. osztályos tananyagon kívül, a következő témakörök): 
Algebra: Racionális törtek összeadása, kivonása, szorzása, osztása; egész kitevőjű hatvány és 
tulajdonságai; racionális egyenletek megoldása; négyzetgyököket tartalmazó kifejezések azonos 
átalakításai; másodfokú egyenletek megoldása, lineáris függvények; egyenes és fordított 
arányosság. 
 
Mértan: négyszögek: paralelogramma, téglalap, rombusz, négyzet, trapéz; háromszögek 
hasonlósága, a háromszög, paralelogramma, téglalap, rombusz, trapéz területe; Pitagorasz tétele, 
derékszögű háromszögek megoldása. 
 
 
10. osztály (a 8., 9. osztályos tananyagon kívül, a következő témakörök):  
Algebra: Számkifejezések értékének kiszámítása; algebrai kifejezések átalakítása a rövidített szorzás 
képleteivel; első- és másodfokú egyenletek, egyenlőtlenségek, egyenletrendszerek és 
egyenlőtlenségrendszerek; lineáris és másodfokú függvények tulajdonságai és grafikonjai; szöveges 
feladatok %-kal, számtani és mértani sorozat; szöveges feladatok megoldása másodfokú egyenletek 
valamint egyenletrendszerek segítségével. 
 
Mértan: Háromszögek egybevágósága és hasonlósága; háromszög magassága, súlyvonala, 
szögfelezője; derékszögű háromszög oldalai és szögei közötti összefüggések; paralelogramma, 
téglalap, rombusz, négyzet és trapéz tulajdonságai; körvonal és körlap; alakzatok kerülete és 
területe; háromszögek megoldása; szabályos sokszögek oldalai valamint a köréírt és beírt 
körvonalak sugarai közötti összefüggések; műveletek vektorokkal; a koordináta-geometria elemei: 
két pont távolsága, szakasz felezőpontjának meghatározása, egyenes és körvonal egyenlete. 
 
 



3 

 

FELVÉTELI KÉRDÉSEK HITTANBÓL 
 

 A világ teremtése (Ter 1,1-2,4) 
 Az édenkert. A bűnbeesés (Ter 2,4-3,24) 
 Kain és Ábel (Ter 4,1-5,32) 
 Noé és a vízözön (Ter 6,1-9,29) 
 A bábeli torony (Ter 11,1-11,9) 
 Ábrahám története (Ter 12,1-18,33) 
 Szodoma pusztulása és Lót megmenekülése (Ter 19,1-19-29) 
 Izsák története (Ter 21,1-24,67) 
 Jákob történetet (Ter 25,19-35,28) 
 József és testvérei (Ter 37,1-50,26) 
 Mózes története (Kiv 1,1-4,31) 
 Kivonulás Egyiptomból (Kiv 5,1-18,27) 
 Jézus Krisztus története, személye és keresztrefeszítése 
 Négy evangélista 
 Mi az Evangélium: értelmező magyarázata 
 A Tízparancsolat (Zöld könyv*:122. Hogyan szól Isten tízparancsolata? 123. Mit parancsol 

Isten az első parancsolattal? 139. Hogyan kell a vasárnapot megszentelnünk? 141. Mikor 
szabad vasárnap is dolgozni? 151. Mit jelent a tiszta élet? 152. Miért nagyon fontos a tiszta 
élet? 157. Hogyan szerezzük meg becsületesen az anyagi javakat? 164. Ki vétkezik 
hazugsággal?) 

 Keresztelő János (Mt 3,1-17) 
 Jézus megkísértése (Mt 4,1-11) 
 Hegyi beszéd Mt 5,1-7,29 (A nyolc boldogság. Az imádság: Miatyánk. A böjt. A hamis és igaz 

kincsek. A gondok és a bizalom. Az ítélkezés. A szent dolgok. Bizalom az imádságban. 
Aranyszabály. A két út. A hamis próféták. A sziklára épített ház. A Hegyi Beszéd hatása.) 

 Messiási tettek Mt 8,1-9,34 (A leprás meggyógyítása. A kafarnaumi százados. Péter 
anyósának meggyógyítása. Megszállottak és betegek gyógyítása. Jézus követése. A vihar 
lecsendesítése. A gadarai megszállottak meggyógyítása. Egy béna meggyógyítása. Máté 
meghívása. Kérdés a böjtről. Egy elöljáró lányának feltámasztása és egy beteg asszony 
meggyógyítása. Két vak meggyógyítása. Egy néma meggyógyítása.) 

 Tanítás az Isten Országáról Mt 13,1-53 (Példabeszéd a magvetőről. A példabeszédek értelme 
és célja. A magvetőről szóló példabeszéd magyarázata. Példabeszéd a búzáról és a 
konkolyról. Példabeszéd a mustármagról. Példabeszéd a kovászról. A példabeszédek 
értelme. A konkolyról szóló példabeszéd magyarázata. Példabeszédek a kincsről és a 
gyöngyről. Példabeszéd a hálóról. A régi és az új.) 

 Újabb messiási tettek; a tanítványok oktatása Mt 13,54-17,27 (Visszautasítás Názáretben. 
Heródes véleménye Jézusról. Keresztelő János lefejezése. Az első kenyérszaporítás. Jézus jár 
a vízen. Gyógyítások Genezáret földjén. A tisztaságról és a tisztátalanságról. A pogány 



4 

 

asszony lányának a meggyógyítása. Betegek gyógyítása. A második kenyérszaporítás. Jézus 
nem ad jelet. Óvás a farizeusoktól és a szaddúceusoktól. Péter hitvallása; Jézus válasza. A 
szenvedés és a feltámadás első megjövendölése. Jézus követése; az önmegtagadás. Jézus 
színeváltozása. Illés eljövetele. Egy holdkóros meggyógyítás. A szenvedés és feltámadás 
második megjövendölése. A templomadó.) 

 A tanítványok közössége Mt 18,1-35 (A tanítványok vetélkedése. Óvás a botránkoztatástól. 
Példabeszéd az elveszett juhról. A testvér megintése. A megbocsátás. példabeszéd a 
könyörtelen szolgáról.) 

 Úton Jeruzsálem felé Mt 19,1-20,34 (Jézus elindul Júdeába. A válásról és a nőtlenségről. A 
gyermekek megáldása. A gazdagságról és Jézus követéséről. Példabeszéd a szőlősgazdáról. 
A szenvedés és feltámadás harmadik megjövendölése. Az uralkodásról és a szolgálatról. A 
két jerikói vak meggyógyítása.) 

 Jézus szenvedése és feltámadása Mt 26,1-28,20 (A főtanács határozata. A betániai megkenés. 
Júdás árulása. A húsvéti vacsora előkészítése. A húsvéti vacsora. Jézus kimegy az Olajfák 
hegyére. Jézus imája a Getszemáni kertben. Jézust elfogják. Jézus a főtanács előtt. Péter 
tagadása. Jézust átadják Pilátusnak. Júdás halála. Jézus Pilátus előtt. Jézus kigúnyolása. A 
keresztrefeszítés. Jézus halála. Jézus temetése. A sír őrzése. Az angyal híradása az üres sírnál. 
Jézus megjelenik az asszonyoknak. A főpapok csalása. A tanítványok küldetése.) 

 Az Anyaszentegyház öt parancsolata (Zöld könyv 172. kérdéstől a 185. kérdésig: 172. 
Hogyan szól a Anyaszentegyház öt parancsolata? 173. Melyek a kötelező ünnepek? 174. 
Hogyan kell az Anyaszentegyház ünnepeit megszentelni? 175. Hogyan kell a vasárnapi és 
ünnepi szentmisén részt venni? 176. Hogyan kell a pénteki bűnbánati napokat megtartani? 
177. Mikor van kötelező hústilalom? 178. Mit jelent a szigorú böjt? 179. Mikor van szigorú 
böjt? 180. Kik vannak felmentve a böjt és a hústilalom alól? 181. Mikor kezdődik és meddig 
tart a húsvéti szentáldozás és szentgyónás ideje? 182. Miért kell a katolikusoknak egyházi 
házasságot kötni? 183. Mit jelent az, hogy ,,gyermekeidet katolikus módon neveld''? 184. 
Milyen anyagi kötelezettségeink vannak Egyházunk iránt? 185. Hogyan teljesítjük anyagi 
kötelezettségeinket?) 

 A szentségekről (Zöld könyv 219. kérdéstől a 224. kérdésig: 225. Mi a keresztség? 226. Lehet-e 
keresztség nélkül más szentséget érvényesen felvenni? 227. Ki keresztelhet? 228. Hogyan kell 
keresztelni? 229. Kit lehet megkeresztelni? 230. Mikor lehet kisgyermeket megkeresztelni? 
231. Mi a keresztszülő kötelessége?) 

 Isteni erények valamint a többi erény és a hét főbűn (lásd segédanyag hittanból) 
 Szent István király kora és személye 

 
 
* Zöld könyv - Bohán Béla: Útravaló bérmálkozóknak (Intermix Kiadó, 1993) 
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