
ÍRÁSBELI VIZSGÁK – FELELETVÁLSZTÓS NYELVTANI TESZT  

 

 

 

 

 

1. I think I am late from the website meeting, …. ? 

a) don’t I  c) aren’t I 

b) amn’t I  d) wouldn’t I 

Tipikus „ugye” kérdés egy kis csavarral, hiszen „I” esetén nem “am”-vel hanem “are”-val kell 

visszakérdezni, azaz a helyes megoldás C. 

 

2. It seems Mari still …. what she is looking for. 

a) haven’t found 

b) doesn’t find 

c) won’t have found 

d) hasn’t found 

A still időhatározó szó azonnal elárulja, hogy egy Present Perfect mondattal van dolgunk, így a C és a 

B válasz rögtön kiesnek. Mivel a mondat alanya egyes szám harmadik személyű, az A válasz is kiesik 

és marad a helyes megoldás a D. 

 

3.  I was really exhausted because I …. all day 

a) have worked 

b) had been working 

c) have been working 

d) would have worked 

Past Perfect Continous egy, a múltban történt dolgot megelőző cselekvést jelöl. Itt azt, hogy fáradt 

voltam, megelőzte az a dolog, ami miatt elfáradtam, tehát a helyes válasz B. 

4. …, I would tell him nothing! 

a) were I you 

b) unless I was you 

c) in case I were you 

d) when I were you 

A "ha a helyedben lennék" típusmondat egy viszonylag ritkán előforduló inverziós változata.  Vagyis a 

már jól ismert “If I were you” – t kell megfordítani, így a helyes válasz a „Were I you” azaz a megoldás 

A. Érdemes megjegyezni, hogy ez a típusú megfordítást csak a 2.es típusú feltételes mondat esetén 

és csak a to be szerkezettel tehetjük meg! 

 

5. I hated the Corc’s Christmas party, there was … to talk to. 

a) everyone 

b) anybody 

c) nobody 

d) anyone 

Ha a “valakit” tagani kell, azaz “senki” értelmében használjuk és előtte nem áll tagadó szerkezet, akkor 

nobody vagy no-one lehet csak a megoldás, tehát a helyes válasz a C. Az “anybody” és az “anyone” 

tagadó szerkezettel – there wasn’t anyone/anybody formában fogadhattuk volna el. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FELELETVÁLASZTÓS NYELVTANI TESZT 

Az alábbi teszt hasonló a nyelvvizsgákon (közép és felsőfok) előforduló feleletválasztós nyelvtani tesztekhez. Ezek a tesztek  a 

nyelvtani jelenségek mellett kifejezésekre, állandósult szókapcsolatokra is rá szoktak kérdezni, ezért előfordulhatnak ilyenek a 

feladatsorban is. A nyelvtani tesztekhez soha nem szabad szótárt, illetve semmilyen egyéb segédeszközt használni. Ha nincs külön 

feltüntetve a feladat, akkor általában a helyes megoldást kell kiválasztani! A megoldásokat a magazin végén találod! Ha nem csak 

arra vagy kíváncsi, hogy melyik a helyes megoldás, hanem arra is, hogy miért az, akkor az erre vonatkozó kifejtéseket olvasd el a 

weboldalon. 
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6. Lions don’t fear … anything. 

a) - 

b) of 

c) from 

d) on 

Ez mindenki tudta ugye? – A szerkezet“fear sth”, egy egyszerű tárgyas ige, azaz a megoldás az A. 

B válasznál „TO BE afraid of” lenne a helyes szerkezet 

C válasznál „nothing / or isn’t anything TO fear from” lenne a helyes szerkezet. 

On-val a fear nem alkot szerkezetet. Még mielőtt megkérdeznétek a „Fear on Four” azért „on”, 

merthogy egy rádióprogramme! 

 

7. I’m so bored, why not … a movie? 

a) to watch 

b) watching 

c) watch 

d) seeing 

Az mindenki tudja, hogy a “csinálni valamit”-ra használt angol szerkezete a “TO DO STH”, azaz a B és 

D válaszok rögtön kiesnek. De arra is emlékeznünk kell, hogy a “why” kérdőszó itt kivételt képez: után 

soha nincs „to”! -  míg minden más kérdőszó esetén használni kell pl.: what to watch, where to go, 

how to do it stb., azaz a helyes megoldás tehát a C. 

 

8. Sarah … to give sick people some advice. 

a) often asks 

b) has often asked 

c) was often asked 

d) was often asking 

Egy tipikus szenvedő szerkezetes (“Passive Voice”) tesztmondat – ezzel a A és a D válaszokat rögtön 

ki is ejtettük. A jól bevésett “macska fel van mászva a fára” mintájára Sarah doktonéni “gyakran 

meglett kérve, hogy tanácsokat osztogasson”, azaz a helyes megoldás a C.  

A B válasz is közel járt ugyan ha a “to be” megfelelő alakját nem felejtették volna ki belőle : “has often 

been asked” lett volna ott a helyes alak. 

 

9. I can’t stand Hilary and I can’t stand Sarah … . 

a) as well 

b) too 

c) neither 

d) either 

Egy “sem-sem” típus tagadó mondat, ezzel a A és B válaszokat, amik állító mondatban használatosak 

rögtön ki is zárjuk. 

A tagadás után a mondat végén mindig az either áll, azaz a helyes a D. 

“Neither” – t közrefogó szerkezetben alkalmazzuk neither + do + alany: “neither do Sarah” formában 

lenne helyes. 

 

10. You can take … book you like. 

a) whichever 

b) any of 

c) that 

d) the whole 

Egy gyors fordítással tudjuk, hogy “akármelyik könyvről” beszélünk, tehát a megoldás az A. 

A jelentés miatt a C és a D válaszok azonnal kiesnek. A B válasz “any of the books” formában lett 

volna jó. 
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11. I met Lord Parry Mitchell … at BHG the other day. 

a) briefly 

b) shortly 

c) for short time 

d) for a brief time 

Briefly = rövid időre; shortly = rövidesen, nemsokára; for A short time = egy rövid időre; azaz a helyes 

megoldás az A. A D válaszban megadott szerkezet nem létezik az angolban… 

 

12. The police … the matter. 

a) was said to investigate 

b) were asked to investigate 

c) told investigating 

d) asked for investigating 

 

Ez is egy szenvedő szerkezet, tehát a C és a D válaszok kiesnek. Mivel a “police” egy gyűjtő fogalom, 

így többes számot kíván, ezzel az A válasz ki is esett, tehát a megoldás a B. 

 

13. They suggested … my eyes tested as soon as possible. 

a) that I would have 

b) me to have 

c) me having 

d) that I have 

A “suggested” az egyik legbonyolultabb szerkezet mivel rengeteg formája létezik, amit aztán jól össze 

is lehet keverni… De mindjárt kibogozzuk! 

 „Suggested sth (to sy)” – Javasolt valamit valakinek pl.: Pete suggested a solution (to Pel). 

 „Suggested doing sth” – Javasolta, hogy csináljanak valamit pl: I suggested going out tonight 

 „suggested sy’s doing sth” – Javasolta, hogy valaki csináljon valamit pl: I suggested Colin 

taking up some sport; és végül, de nem utolsó sorban: 

 „suggested (to sy) (that)” pl: I suggested (to Pel) (that) he should go on theraphy. 

 

Miután ezt megemésztettük már csak kiválasztjuk a helyeset, ami a C válasz lesz.  

 

14. The old chap was accused ….… Charlie Sheen's luxury automobile. 

a) have stolen 

b) of stealing 

c) being stolen 

d) of having been stolen

A szerkezet “accuse sy of doing sth” tehát az A és C válasz rögtön kiesik. 

Mivel a mondat nem szenvedő szerkezetben van a helyes megoldás a B.  

15. That stupid song … smile for the first time in months. 

a) made her 

b) had her to 

c) made her to 

d) got her 

Műveltető szerkezet típus mondata, mégpedig az a típus, ahol tudjuk, hogy mi “nevettetett meg”.  

A műveltető szerkezet ezen formája esetén a képzési szabály: have / make / get műveltető igék 

egyike és a „képlet”: alany + műveltető ige + a cselekvést elvégző + ige 1. alakja + amin a cselekvést 

végzik. 

Ezzel a mivel a cselekvésvégző után nem az ige első alakját szerepelteti a B és C válaszokat rögtön 

kizárjuk 

A helyes szerkezet esetünkben tehát “make her smile” – azaz a megoldás az A válasz. 

 

 

16. They … an alternative solution to the problem 

a) sought 

b) seeked 

c) were sought 

d) were seeked

Angol tanárok vesszőparipája az igék három alakja! A seek=keres ige 3 alakja: seek – sought – 

sought, ezzel a B válasz rögtön kiesett. Mivel egy aktív és nem egy szenvedő mondatról van szó a C 

és D válaszok is kiesnek. A helyes megoldás tehát az A. 
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17. Marilyn Monroe died … a heart attack at the age of 36. 

a) from 

b) in 

c) of 

d) with 

A „valamiben meghalni” angol szerkezete „die of sth”, azaz a helyes válasz a C. 

18. He … that his grandfather had died in WW II. 

a) has said to me 

b) told to me 

c) said me 

d) told me 

“Az mondta nekem” – azaz múlt idő, tehát az A válasz rögtön kiesik. 

A helyes szerkezetek: „he told me” (D) / he said (C kiesett) / he said to me(B kiesett) – azaz a 

megoldás a D válasz. 

 

19. Amy asked me … because she was allergic to smoke. 

a) stopping to smoke 

b) to stop smoking 

c) stopping smoking 

d) to stop to smoke 

A szerkezetek, amikre emlékeznünk kell “stop doing sth” = abbahagy valamit és “stop to do sth” 

abbahagyja a cselekvést, amit éppen csinál azért, hogy valami mást csináljon. 

A mi esetünkben tehát “stop smoking” abbahagyja a dohányzást és “stop to smoke” abbahagyja a 

munkát, azért, hogy dohányozzon. 

A folyamatos alakok miatt az A és C válasz rögtön kiesik és a jelentés miatt a helyes válasz a B.  

 

Magyarázható azzal is, hogy a megkérni vkit vmire szerkezet egyértelműen rögzíti, hogy „to ask sb. to 

do sg”, és ennek csak a B felel meg. 

 

20. That horrible crime was committed by a … child. 

a) three years old 

b) three-years-old 

c) three-years’s old 

d) three-year-old 

A beugrató nyelvvizsgateszt kérdés.  

Itt az, hogy „3 éves”, a főnév elé kerülve jelzővé válik, tehát melléknévként szerepel. Ilyen esetben az 

újdonsült melléknév három elemét mindig kötőjellel elválasztva kell írni, tehát az A válasz azonnal 

kiesik. Amire figyelnünk kell, hogy a “year”-t ne tegyük többesszámba, azaz a B szintén kiesik és a 

helyesírás sem elhanyagolható (birtokos szerkezetre semmiképp nincs szükség…) tehát a helyes 

megoldás a D.  
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