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Probă scrisă
Limba şi literatura maghiară maternă
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•
•

Toate subiectele sunt obligatorii. Se acordă 10 puncte din oficiu.
Timpul efectiv de lucru este de 2 ore.

SUBIECTUL I
45 puncte
Olvasd el figyelmesen az alábbi szöveget, válaszolj a hozzá kapcsolódó kérdésekre,
oldd meg a feladatokat!
Az időjós szamár és a szamár időjós
Egyszer Mátyás király vadászatra készült. Szerette volna tudni, hogy milyen időre
számíthat. Megkérdezte hát az időjóst:
− Lesz-e eső?
Az időjós mindenféle tudós könyvekben lapozott. Belekukucskált a csillagvizsgálójába,
hogy kifürkéssze a csillagok állását, végül jelentette:
− Uram, legalább két hétig nem lesz eső. Mehet felséged bátran vadászni.
Felkészült a király a vadászatra. El is indult másnap a kíséretével. Magával vitte az
időjóst is.
Amint egy legelésző nyáj közelébe értek, a juhász szamara éktelen iázásba fogott,
aztán vadul hengergőzni kezdett a földön.
Mátyás király megkérdezte a juhászt:
− Ugyan, mi baja annak a szamárnak, hogy olyan fertelmesen iázik, s hempereg?
− Nincs annak semmi baja uram, csak vihart érez - mondta a juhász. - Meglátják, fél
óra se múlik el, s itt a nagy jégeső s a vihar.
Mondja ezt Mátyás király az időjósnak, de az váltig állította, hogy jó idő lesz.
Menegettek tovább.
Hát, fél óra múltán olyan vihar kerekedett, akkora felhőszakadás lett, hogy a vadászok
bőrig áztak.
Mátyás király akkor odasúgta az időjósnak:
− A szamár lett az időjós, s az időjós lett a szamár!
(http://www.nepmese.hu/index.php/mesetar/mondak)
Kik a mű szereplői, és milyen viszonyban vannak egymással?
5 pont
Meséld el 4–5 mondatban, miről szól a fenti szöveg!
5 pont
Értelmezd a mű címét!
5 pont
Bontsd szerkezeti elemekre (tőre és toldalékokra) a következő szavakat: vadászatra,
tudni, időre, könyvekben, értek! Nevezd meg a szóelemeket!
5 pont
5. Nevezd meg a következő szavak szófaját: két, eső, mehet, nincs, vadászni! 5 pont
6. Írj ki a szövegből egy-egy minőségjelzős, birtokos jelzős, tárgyas, időhatározós és
módhatározós szószerkezetet!
5 pont
7. Írd meg 10–15 mondatban az időjós monológját, miután hazaérve, este az ágyában
végiggondolja a nap eseményeit!
15 pont
1.
2.
3.
4.

SUBIECTUL al II-lea
(45 de puncte)
Olvasd el figyelmesen az alábbi szöveget, válaszolj a hozzá kapcsolódó kérdésekre
oldd meg a feladatokat!
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Olimpiai játékok
Az olimpiai játékok több sportágat magába foglaló nemzetközi eseménysorozat az
ókori olümpiai játékok mintájára. Az újkori olimpiai játékok sora – az ókori olümpiák mintájára,
1503 év elteltével – 1896-ban Athénban kezdődött el. […]
Az első ókori olümpiai játékokat i. e. 776-ban tartották a görögországi Olümpiában, és
egészen i. sz. 393-ig rendezték meg, de ekkor Nagy Theodosius császár
a kereszténység végleges megszilárdítása érdekében minden pogány rendezvényt betiltott,
így az olümpiai játékokat is beszüntette – közel 11 évszázados fényes múlt után. Az olimpiai
játékok felélesztésének a gondolata Panajótisz Szúcosz görög költő és újságíró fejében
fordult meg először 1833-ban, amit a „Halottak párbeszéde” című versében is
megfogalmazott. Az első újkori, olimpiára emlékeztető rendezvény Evangélisz Zápasz anyagi
támogatásával 1859-ben jött létre. Ő állta a Pánhellén Stadion felújítási költségeit is, és ott
rendezték meg a hasonló 1870-es és 1875-ös játékokat is.
Ezt szerte a világon újságokban és közleményekben tudatták az emberekkel,
a London Review például azt írta, hogy „az olümpiai játékok, melyeket évszázadokra
abbahagytak, ismételten elkezdődtek! Valóban meglepő hír…, hogy a klasszikus ókori
játékokat Athén mellett újra felébresztették.”
(www.wikipedia.org)

1. Hol kezdődött el az újkori olimpiai játékok sora?
5 pont
2. Hány évig szünetelt az olimpiai játékok megrendezése? Írd ki a vizsgalapra a helyes
válasz betűjelét!
a) 1503
b) 1833
c) 1896
5 pont
3. Melyek igazak és melyek hamisak a következő megállapítások közül? Jelöld őket!
a) Az olimpiai játékok valójában iskolaversenyek.
b) Az olimpiai játékok újraélesztésének gondolata egy költőtől származik.
c) Az olimpiai játékokat Nagy Theodosius császár támogatta.
d) A London Review hírül adta az olimpiai játékok újrakezdését.
e) Az első ókori olimpiai játékokat a görögországi Olümpiában tartották.
5 pont
4. Miért tiltotta be Nagy Theodosius császár az olimpiai játékokat?
5 pont
5. Foglald össze 4–5 mondatban a szöveg tartalmát!
5 pont
6. Mennyi ideig szervezték meg az ókori olimpiai játékokat?
5 pont
7. Milyen szerepet játszott a Pánhellén Stadion az olimpiai játékok történetében?5 pont
8. Mire vonatkozik az olimpiai játékok kifejezés?
5 pont
9. Te melyik sportot kedveled legjobban? Mutasd be 4–5 mondatban! Beszélj arról is,
hogy miért szereted!
5 pont
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