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IRODALOM 5. 

Témazáró feladatlapok és javítókulcsok az 5.-es tankönyvhöz 

 

Tisztelt Kollégák!  

 

Ez a dokumentum a tankönyv fejezeteihez javasolt témazáró feladatlapokat (A és B változat) 

és a hozzájuk tartozó javítókulcsokat tartalmazza. Reméljük, segítséget fog jelenteni az Önök 

munkájához. 

 

Tisztelettel: a kötet szerkesztői 
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Témazáró feladatlapok 

MESÉK 

Témazáró dolgozat 

A csoport 

 

I. Határozd meg a népmese fogalmát! Példákat is hozz! 

 

II. Foglald össze 8–10 mondatban A csillagszemű juhász című mese történetét! 

 

III. Te hogyan cselekedtél volna a gólya helyében, ha te fogadtad volna a rókát? Írd le 6–8 

mondatban, indokold is válaszodat! 

 

IV. Igaz vagy hamis? Írj az állítás mellé I vagy H betűt! 

 

1. A csillagszemű juhász egyszer sem volt hajlandó azt mondani a királynak, hogy „Adj’ 

isten egészségére!”. 

2. A Holle anyó című mesében rengeteg drágakő zúdult a szorgos lány nyakába. 

3. A Tündérszép Ilona és Árgyélus királyfi című mesében a köpönyeg, az ostor és a 

bocskor viselőjének minden kívánságát tudta teljesíteni. 

4. A hangyát a többi állat kedvessége sem tudta jó kedvre deríteni. 

5. A lovacska megelégelte gazdája durvaságát, ezért világgá ment. 

 

V. Szövegértés 

A macska és az egér 

Itt is volt, ott is volt, édesapámnak is volt, édesanyámnak is volt, nekem is volt, neked is volt, 

volt a világon egy macska. Ez a macska egyszer tejet evett egy tálból; odamegy egy kis egér, 

csak nyalogatja, csak nyalogatja a tál szélét. Mondja neki a macska: 

‒ Ne bolondozz ám, egér pajtás, ne nyalakodjál, mert majd bekapom a farkincádat! 

A kis egér nem hitte, csak nyalakodott, a macska bekapta a farkincáját. Rítt-sírt a kis egér, 

kérte a macskát, adja vissza neki a farkincáját, de az nem adta. 

‒ Hozz nekem tejet a tehéntől, akkor visszaadom a farkincádat. 

Elment az egér a tehénhez. 

‒ Tehén, adj nekem tejet, tejet adom cicának, cica visszaadja farkincámat. 

‒ Nem adok addig ‒ mondja a tehén ‒, míg nekem a kaszástól szénát nem hozol. 

Elment a kis egér a kaszáshoz. 
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‒ Kaszás, adj nekem szénát, szénát viszem tehénnek, tehén ad nekem tejet, tejet viszem 

cicának, cica visszaadja farkincámat. 

‒ Nem adok addig, míg nekem a sütőtől kenyeret nem hozol. 

Elment a kis egér a sütőhöz. 

‒ Sütő, adj nekem kenyeret, kenyeret viszem kaszásnak, kaszás ad nekem füvet, füvet viszem 

tehénnek, tehén ad nekem tejet, tejet viszem cicának, cica visszaadja farkincámat. 

‒ Nem adok addig ‒ mondja a sütő ‒, míg nekem a disznótól szalonnát nem hozol. 

Elment a kis egér a disznóhoz. 

‒ Disznó, adj nekem szalonnát, szalonnát viszem sütőnek, sütő ad nekem kenyeret, kenyeret 

viszem kaszásnak, kaszás ad nekem füvet, füvet viszem tehénnek, tehén ad nekem tejet, tejet 

viszem cicának, cica visszaadja farkincámat. 

‒ Nem adok addig ‒ mondja a disznó ‒, míg nekem fától makkot nem hozol. 

Elment a kis egér a fához. Amint ott nézeget fel keservesen, hogy mi módon kellene onnan 

makkot hozni le, hirtelen egy szem makk leesett, a kis egérnek a fejére esett, úgy megütötte, 

hogy mindjárt megdöglött bele. 

Ha a kis egér meg nem döglött volna, talán az én mesém is tovább tartott volna. 

(Arany László: Magyar népmesék című kötetéből) 

 

1. Miért haragudott meg a macska az egérre? Szerinted jogosan haragudott meg? Egy-két 

mondatban indokold válaszodat! 

2. Egészítsd ki a kisegér által meglátogatott szereplők sorát! 

 

tehén – ………………….. – ………………….. – ………………….. – fa 

3. Írj a meséhez még két láncszemet (két újabb „szereplőt” a fa után)! 
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MESÉK 

Témazáró dolgozat 

B csoport 

 

I. Határozd meg a műmese fogalmát! Példákat is hozz! 

 

II. Foglald össze 8–10 mondatban a Holle anyó című mese történetét! 

 

III. Egyetértesz-e a gólyával, amiért így cselekedett a rókával? Írd le 6‒8 mondatban, 

indokold is válaszodat! 

 

IV. Igaz vagy hamis? Írj az állítás mellé I vagy H betűt! 

 

1. A király azért adta a lányát a csillagszemű juhászhoz, mert az megígérte, hogy 

kimondja neki: „Adj’ isten egészségére!”. 

2. A Holle anyó című mesében egy vödör sár zúdult a lusta lány nyakába. 

3. A Tündérszép Ilona és Árgyélus királyfi című mesében Árgyélus köpönyeget, botot és 

ostort szerez az ördögöktől.  

4. A tücsök és a többi állat megpróbálják kedvességükkel jobb kedvre deríteni a hangyát. 

5. A lovacska az átélt nehézségek ellenére sem tér vissza gazdájához. 

 

V. Szövegértés 

Jakab és a zab 

Egyszer volt, hol nem volt, túlonnan túl, ahol a kurta farkú malac túr, volt egy gazdaember, s 

annak egy kicsi legény szolgája, akinek Jakab volt a neve. Mondja egyszer a gazda Jakabnak: 

‒ Eredj, fiam, Jakab, a mezőre, s arasd le a zabot. 

Elment Jakab, de az ebadta kölyke nem aratta le a zabot. Nem ám, nem aratta le, de nem is 

dugta haza az orrát. 

Megharagszik a gazda, küldi a kiskutyát, hogy harapja meg Jakabot. Na bezzeg, a kiskutya 

nem harapta meg Jakabot, Jakab sem aratta le a zabot. 

Nosza, küldi a gazda a botot, hogy verje meg a kiskutyát. De a bot nem verte meg a kiskutyát, 

a kiskutya nem harapta meg Jakabot, Jakab sem aratta le a zabot. 

Még jobban mérgelődött a gazda, s küldte a tüzet, hogy égesse meg a szófogadatlan botot. De 

bizony a tűz nem égette meg a botot, a bot nem verte meg a kiskutyát, a kiskutya nem harapta 

meg Jakabot, s Jakab sem aratta le a zabot. 

‒ Ilyen-olyan, szedte-vette! ‒ kiált a gazda ‒ hiszen megálljatok! 
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Mindjárt küldte a vizet, hogy oltsa el a tüzet. Haj, de a víz nem oltotta el a tüzet, a tűz nem 

égette el a botot, bot nem verte meg a kiskutyát, kiskutya nem harapta meg Jakabot, s Jakab 

sem aratta le a zabot. 

‒ Úgy?! Hiszen csak várjatok. 

Egyszeribe küldte a bikát, hogy igya meg a vizet. De bizony a bika nem itta meg a vizet, a víz 

nem oltotta el a tüzet, a tűz nem égette el a botot, bot nem verte meg a kiskutyát, kiskutya 

nem harapta meg Jakabot, s Jakab sem aratta le a zabot. 

Küldi a mészárost, hogy vágja le a bikát. Ment a mészáros, de nem vágta le a bikát, bika nem 

itta meg a vizet, víz nem oltotta el a tüzet, tűz nem égette el a botot, bot nem verte meg a 

kiskutyát, kiskutya nem harapta meg Jakabot, Jakab sem aratta le a zabot. 

Hiszen a gazdának sem kellett egyéb: küldte a szolgabírót, hogy csapassa meg a mészárost. 

Bezzeg a szolgabíró megcsapatta a mészárost, mészáros levágta a bikát, bika megitta a vizet, 

víz eloltotta a tüzet, tűz megette a botot, bot megverte a kiskutyát, kiskutya megharapta 

Jakabot, s Jakab mindjárt learatta a zabot, de úgy, hogy egy szál sem maradott. 

Ha csak egy szál zab maradt volna, az én mesém is tovább tartott volna. 

(Benedek Elek: Többsincs királyfi és más mesék című kötetéből) 

 

1. Miért haragudott meg a gazda Jakabra? Hogyan próbálta rávenni munkája 

elvégzésére? 

2. Egészítsd ki a Jakab után küldött szereplők sorát! 

 

kiskutya – ………………….. – ………………….. – ………………….. – 

………………….. – ………………….. – szolgabíró 

3. Írj a meséhez még két láncszemet (két újabb szereplőt a szolgabíró után)! 
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JÁNOS VITÉZ 

Témazáró dolgozat 

A csoport 

 

I. Határozd meg az alábbi fogalmakat! Ha szükséges, példá(ka)t is hozz! 

 

 műnem 

 elbeszélő költemény 

 

II. Költői képek és alakzatok felismerése: kösd össze az idézetet a hozzá tartozó 

meghatározással! 

 

„Vagy talán a földnek dobbant meg a szíve,     hasonlat 

E vészt jövendölő zajra megijedve.” 

 

„Oly hamar támadott az égiháború,      metafora 

Mily hamar Jancsinak sorsa lett szomorú.” 

 

„Mikorra a patak vize / tükörré lett”      megszemélyesítés 

 

„Ottan éldegélünk mi ketten boldogan,      párhuzam 

Mint Ádám és Éva a paradicsomban…” 

 

 

III. Jellemezd 6‒8 mondatban a francia királyt! 

 

 

IV. Írj ajánlót egy barátodnak a János vitézről 8‒10 mondatban! Próbáld felkelteni 

érdeklődését a mű iránt! 

 

V. Szövegértés 
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Amikor az oroszok támadásának vad zsivaja, fegyverropogása három oldalról is 

felhangzott, a költő a csatatér fölött, a leégett Fejéregyháza falu előtt állt, nem messze a 

kötözőhelytől. Nem sokkal előbb kabátujjával a szemét törölgette, egy lecsapódó ágyúgolyó 

arcába vágta a port. Minden valószínűség szerint a sebesülteket kötöző orvos, Lengyel József 

látta őt életben utoljára. 

Ennek tanúvallomását, noha annakidején sokan kétségbevonták, mi az újabb adatok alapján 

hitelesnek fogadhatjuk el. A költő fegyvertelenül vett részt az ütközetben; katonaruhája sem 

volt, nem volt ideje csináltatni, csak öt napja csatlakozott a sereghez. A vezérkarhoz, Bem 

mellé osztották be; előző nap a költő már intézkedett is a hadsereg szervezetét illető 

dolgokban, magára vállalta: hogy Bem tábornok útján valakinek kifizetteti az állam 

részére átvett lovak árát. Tehát ténylegesen Bem mellett dolgozott, azzal állandó 

összeköttetésben volt. E feladatnak átmenetileg polgári ruhában is megfelelhetett. Az orvos 

szerint fekete pantallót, vitorlavászon zubbonyt, pörge kalapot viselt.  

A kisded sereg nem tudott a túlerőnek ellenállni, a hadrend felbomlott, alig ezer lépésre a 

kötözőhelytől. Az orvos azonnal felismerte a veszélyt. „Rákiálték – írta később –, odamutaték 

az eseményre. Ő oda maradt s csak annyit mondott, potomság. Én rámutaték a balszárnyra, 

hol a tábornok is futott. Petőfi szemét oda veté, szó nélkül megfordult s futni kezdett… 

Utánunk két ezred dzsidás.” Mikor a faluból már jól kijöttek, látták, hogy egy másik ezred 

dzsidás, a Küküllő mentén fölfelé haladva a leégett falu után mintegy másfél mérföldre 

derékszögben elvágta a menekülés útját. Ebből a gyűrűből csak a lovasok tudhattak még 

idejében úgy-ahogy kijutni. Az orvos lóháton volt. A költő gyalog. „Engem – folytatja az 

orvos – lovam a körön kívül segített. Egy dombra érve visszanéztem, s Petőfit hittem 

felismerni.” Fedetlen fővel, széteresztett ingnyakkal, lengő zubbonyban futott. Lengyel tehát 

Fejéregyháza fölött, Fejéregyháza és Héjjasfalva közt látta őt utoljára. 

(Illyés Gyula: Petőfi Sándor című műve nyomán) 

 

1. Miért nem volt katonaruhája a költőnek? 

2. Hogy reagált Petőfi először majd másodszor, mikor az orvos rámutatott a közeledő 

seregre? 

3. Idézd azt a mondatot, amelyből kiderül, hogy láthatta Lengyel utoljára Petőfit? (Mit 

csinált, hogy nézett ki stb.) 
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JÁNOS VITÉZ 

Témazáró dolgozat 

B csoport 

 

I. Határozd meg az alábbi fogalmakat! Ha szükséges, példá(ka)t is hozz! 

 

 epika 

 megszemélyesítés 

 

II. Költői képek és alakzatok felismerése: kösd össze az idézetet a hozzá tartozó 

meghatározással! 

 

„Jancsi lelkem, mi lelt? mért vagy oly halovány,    metafora 

 Mint az elfogyó hold bús őszi éjszakán?” 

 

„Szivemnek gyöngyháza, lelkem Iluskája!”     megszemélyesítés 

 

„Erdő közepében sötét ösvényére      ellentét   

Leküldte világát a hold sárga fénye.” 

 

„Gazduram ugyan nem legszebben bánt velem;    hasonlat 

Hanem én őneki mindazt elengedem.” 

 

III. Jellemezd 6‒8 mondatban Iluskát! 

 

IV. Írd le 8‒10 mondatban a számodra legérdekesebb kalandot a János vitézből! 

 

V. Szövegértés 

 

Amikor az oroszok támadásának vad zsivaja, fegyverropogása három oldalról is 

felhangzott, a költő a csatatér fölött, a leégett Fejéregyháza falu előtt állt, nem messze a 

kötözőhelytől. Nem sokkal előbb kabátujjával a szemét törölgette, egy lecsapódó ágyúgolyó 
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arcába vágta a port. Minden valószínűség szerint a sebesülteket kötöző orvos, Lengyel József 

látta őt életben utoljára. 

Ennek tanúvallomását, noha annakidején sokan kétségbevonták, mi az újabb adatok alapján 

hitelesnek fogadhatjuk el. A költő fegyvertelenül vett részt az ütközetben; katonaruhája sem 

volt, nem volt ideje csináltatni, csak öt napja csatlakozott a sereghez. A vezérkarhoz, Bem 

mellé osztották be; előző nap a költő már intézkedett is a hadsereg szervezetét illető 

dolgokban, magára vállalta: hogy Bem tábornok útján valakinek kifizetteti az állam 

részére átvett lovak árát. Tehát ténylegesen Bem mellett dolgozott, azzal állandó 

összeköttetésben volt. E feladatnak átmenetileg polgári ruhában is megfelelhetett. Az orvos 

szerint fekete pantallót, vitorlavászon zubbonyt, pörge kalapot viselt.  

A kisded sereg nem tudott a túlerőnek ellenállni, a hadrend felbomlott, alig ezer lépésre a 

kötözőhelytől. Az orvos azonnal felismerte a veszélyt. „Rákiálték – írta később –, odamutaték 

az eseményre. Ő oda maradt s csak annyit mondott, potomság. Én rámutaték a balszárnyra, 

hol a tábornok is futott. Petőfi szemét oda veté, szó nélkül megfordult s futni kezdett… 

Utánunk két ezred dzsidás.” Mikor a faluból már jól kijöttek, látták, hogy egy másik ezred 

dzsidás, a Küküllő mentén fölfelé haladva a leégett falu után mintegy másfél mérföldre 

derékszögben elvágta a menekülés útját. Ebből a gyűrűből csak a lovasok tudhattak még 

idejében úgy-ahogy kijutni. Az orvos lóháton volt. A költő gyalog. „Engem – folytatja az 

orvos – lovam a körön kívül segített. Egy dombra érve visszanéztem, s Petőfit hittem 

felismerni.” Fedetlen fővel, széteresztett ingnyakkal, lengő zubbonyban futott. Lengyel tehát 

Fejéregyháza fölött, Fejéregyháza és Héjjasfalva közt látta őt utoljára. 

(Illyés Gyula: Petőfi Sándor című műve nyomán) 

 

1. Ki látta utoljára életben a költőt a szöveg szerint? 

2. Miért nem tudhatott kijutni Petőfi a dzsidások gyűrűjéből? 

3. Milyen távolságra volt a szöveg szerint a kötözőhely a felbomló hadrendtől? 
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A CSALÁD AZ IRODALOMBAN 

Témazáró dolgozat 

A csoport 

 

I. Határozd meg az alábbi fogalmakat! Ha szükséges, példá(ka)t is hozz! 

 

 Biblia 

 életkép 

 

II. Foglald össze 8–10 mondatban Daidalosz és Ikarosz történetét! 

 

III. József Attila Mama című versében olvashatjuk a következő sorokat: „Én még őszinte 

ember voltam / ordítottam, toporzékoltam”. Saját tapasztalataidból kiindulva 

fogalmazd meg a véleményedet a versben szereplő kisfiú viselkedéséről 8–10 

mondatban! 

 

IV. Találd ki, melyik szó rímel a vastag betűs szavakra Arany János Családi kör című 

versében! 

 

 Zúg az éji bogár, nekimegy a falnak 

 

 Csendesen kérődzik, igen jámbor fajta 

 

 Rettenve sikolt fel, amelyik belényul 

 

 De vajon ki zörget? „Nézz ki, fiam Sára 

 

 „Nem mese az gyermek”, – így feddi az apja 

 

V. Szövegértés 

 

A téma szakértői szerint a testvérek közötti féltékenységet a gyerekeknek az a vágya okozza, 

mely a szülő szeretetének kizárólagos birtoklására irányul. Miért vágynak arra a gyerekek, 

hogy csak és kizárólag őket szeressék? Azért, mert az Anya és az Apa a gyermek 

kibontakozásához szükséges erők forrása. Minden tőlük ered: az étel, a biztonságos fészek, a 

melegség, a gyengédség, az önértékelés és a fontosság érzése. A szülői szeretet és támogatás 
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fénye ad erőt a gyermek növekedéséhez, és ez segíti a gyereket abban, hogy képes legyen 

lassan a környezetét uralni.  

Már hogyne vetülne árnyék a gyerek életére a testvér érkezésével? Az új jövevénnyel minden 

veszélybe kerül, ami a gyerek jólétéhez addig elengedhetetlen volt. Ha a családba újabb 

testvér vagy testvérek érkeznek, az már önmagában is azt jelenti a gyerek számára, hogy neki 

valamiből kevesebb lesz. Kevesebb időt fog tudni a szüleivel tölteni. A sérüléseire és 

csalódásaira kevesebb figyelem jut majd. Kevesebb dicséretet kap majd a sikereiért. A 

legijesztőbb gondolat viszont az a gyerek számára, hogy „ha anya és apa ilyen hatalmas 

szeretettel, odafigyeléssel halmozzák el a testvéremet, akkor talán ő többet ér, mint én. Ha 

pedig ő többet ér, akkor én nyilván kevesebbet érek. Ha pedig kevesebbet érek, akkor igazán 

nagy bajban vagyok”.  

Nem csoda hát, hogy a gyerekek olyan hevesen küzdenek azért, hogy ők legyenek az elsők 

vagy a legjobbak. Nem meglepő, hogy minden energiájukat latba vetik azért, hogy többet és 

többet kapjanak. De sokszor ez sem elég, MINDENT akarnak. Csak úgy érzik magukat 

biztonságban, ha teljesen az övék anya és apa, ha az övék minden játék, az összes étel és a 

teljes tér.  

Micsoda kemény feladat ez a szülőknek! Meg kell találniuk a módját annak, hogy minden 

gyerekük úgy érezze, szeretik, biztonságban van és különleges. Segíteniük kell a kis 

ellenségeket abban, hogy az együttműködés és önzetlenség jó oldalát megismerjék. És 

mindeközben olyan hátteret kell teremteniük, hogy a most még harcban álló testvérek egy 

napon majd örömöt és támaszt leljenek egymásban. 

(Adele Faber és Elaine Mazlish Testvérek féltékenység nélkül című műve nyomán. Kos 

Krisztina fordítása) 

 

1. Azt állítja-e a szöveg, hogy a testvérek közötti féltékenységet a szülők szeretetére való 

vágyakozás okozza? Pontosíts! 

2. Az idézőjelek között egy gyerek elképzelt gondolatait olvashatod. Egyetértesz vele? 

Írd meg neki véleményedet néhány mondatban! 

3. Milyen tanácsokat adnál a szüleidnek, ha hasonló problémával néznének szembe? 
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A CSALÁD AZ IRODALOMBAN 

Témazáró dolgozat 

B csoport 

 

I. Határozd meg az alábbi fogalmakat! Ha szükséges, példá(ka)t is hozz! 

 

 mitológiai történet 

 félrevezetés 

 

II. Foglald össze 8–10 mondatban Jákob és Ézsau történetét! 

 

III. József Attila Mama című versében így ír édesanyjáról: „Csak ment és teregetett 

némán, / nem szidott, nem is nézett énrám”. Saját tapasztalataidból kiindulva 

fogalmazd meg a véleményedet a versben szereplő Mama viselkedéséről 8–10 

mondatban! 

 

IV. Találd ki, melyik szó rímel a vastag betűs szavakra Arany János Családi kör című 

versében! 

 

 Mintha lába kelne valamennyi rögnek 

 

 Olvas a nagyobbik nem ügyelve másra 

 

 Lesz öröm: alunni se tudnak az éjjel 

 

 Szavuk sem igen van azalatt, míg esznek 

 

 Majd a földre hintik a zizegő szalmát 

 

V. Szövegértés 

 

„Egyszer a kisfiam, amikor még alig tudott járni, gombostűimet akarta megkaparintani. 

Rémülten tettem a tűpárnát olyan helyre, hogy ne tudja elérni, és ezt mondtam: ’Ezt nem 

szabad’. A kicsi le akarta venni a tűpárnát, és keservesen sírt, amiért ez nem sikerült neki. 

Minél inkább próbáltam őt megnyugtatni, annál dühösebb lett. Végül a földre vetette magát, 

kézzel-lábbal rúgkapált maga körül.” 
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Bizonyára minden szülő került már ilyen vagy ehhez hasonló helyzetbe. „De hát mégsem 

adhatom oda neki a gombostűimet!” – gondoljuk ilyenkor teljesen érthető módon. De vajon 

próbáltunk-e már belehelyezkedni ezekben a pillanatokban a gyerek szerepébe? Ha a gyerek 

számára elérhetetlen helyre tesszük azokat a dolgokat, amiket nem szabad megkaparintania, 

akkor kihasználjuk, hogy a gyerek kicsi és gyenge, és ezáltal tesszük lehetetlenné, hogy 

megcsinálja, amit szeretne. 

Előbb-utóbb mégis minden gyermek megtanulja a szabályokat, melyekkel nap mint nap 

találkozik. Az a gyermek, akinek elmagyarázták, hogy mit miért szabad és miért nem szabad, 

akinek segítettek megérteni a szabályokat, a tilalmakat, úgy érzi, hogy nem kényszerítették 

semmire, így a saját elhatározásából cselekedhet. Az a gyermek viszont, aki kényszerítő 

eszközök hatására, vagy esetleg a veréstől, büntetéstől való félelmében teszi meg, amit szülei 

követelnek tőle, lehet, hogy szófogadónak tűnik, ám a látszat csal. Ez a kikényszerített 

látszatengedelmesség nem őszinte, valódi szófogadás. Míg az igazi engedelmesség épp akkor 

nyújt kellő védelmet a gyerek számára, ha felügyelet nélkül van, addig a kényszer alatt álló 

gyermek legfeljebb a felnőtt jelenlétében teszi meg azt, amit kell. Ha egy ilyen látszólag 

engedelmes gyerek egyedül marad, gyakran valami rosszat tesz, és engedetlenségével 

életveszélyes helyzetekbe sodorhatja önmagát. 

„Másnap ismét nehéz helyzetbe kerültem, de egészen más taktikát választottam. A férjem 

reggel otthon felejtette az óráját. Én csak akkor vettem észre, amikor megláttam, hogy az 

értékes óra fiacskám kis praclijában himbálódzik. Az első pillanatban elfogott a félelem, hogy 

micsoda jelenet következik majd megint, ha a gyereknek ide kell adnia az órát. Aztán halvány 

reménnyel így szóltam: ’Ez apa órája, ehhez nem szabad nyúlnunk. Mit gondolsz, hova 

tegyük, hogy apa megtalálja, amikor hazajön? Hogy fog majd örülni, ha meglátja, hogy 

milyen ügyesen vigyáztál rá!’ Kisfiam a zongora tetejét választotta, így felemeltem őt, hogy 

felérje a zongorát, és mondtam, hogy tegye le az órát. És ő le is tette. Sugárzott a 

boldogságtól, hozzám simult, mintha hálás lenne nekem. Napközben többször meg kellett 

néznünk együtt az órát, hogy ott van-e a helyén. Amikor este apa hazaért, a kicsi izgatottan 

ráncigálta a szobába, és büszkén mutatta az órát a zongorán.” 

(Mogyorós Vera pszichológus Tiltás és engedelmesség című írása nyomán) 

 

1. Miért akarhatta a kisgyerek éppen a tűpárnát megszerezni? 

2. Milyen dolgok fenyegetnek egy kisgyereket egy átlagos lakásban? Készíts listát! 

3. Helyezkedj az anyuka szerepébe, és magyarázd el néhány mondatban a kisfiúnak, 

miért ne játsszon a tűpárnával!  
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A SZÜLŐFÖLD 

Témazáró dolgozat 

A csoport 

 

I. Határozd meg az alábbi fogalmakat! Ha szükséges, példá(ka)t is hozz! 

 

 tájleíró költemény 

 útleírás 

 téma 

 

II. Párosítsd az idézeteket a művekkel! 

 

1. „Örvény volt nekem a világ s titok. 

Hogy hittem még! – látóhatáromon 

úgy élt a sárkány, mint egy rossz rokon…” 

A Petőfi Sándor: Az alföld 

2. „Méneseknek nyargaló futása  

Zúg a szélben, körmeik dobognak…” 

B Ady Endre: A föl-

földobott kő 

3. „A nyárfasoron haladtak, Sárszeg egyetlen aszfaltos 

utcáján, a Széchenyi utcán, mely egyenesen az 

állomásig vitt…” 

C Petőfi Sándor: 

Szülőföldemen 

4. „Itt születtem én ezen a tájon, 

Az alföldi szép nagy rónaságon…” 

D Szabó Lőrinc: 

Balassagyarmat 

5. „Ropogó hó takarta a várost. A lánchídi 

kőoroszlánok homlokán is hó volt, mintha valami 

fehér kendővel kötötték volna be a fejüket.” 

E Petőfi Sándor: Úti levelek 

Kerényi Frigyeshez 

6. „Tied vagyok én nagy haragomban, 

Nagy hűtlenségben, szerelmes gondban 

Szomoruan magyar.” 

F Kosztolányi Dezső: Édes 

Anna 

7. „Fél napnál tovább tart az út a Hortobágyon 

keresztül s én, noha már sokszor jártam erre, nem 

győztem kibámulni magamat.” 

G Kosztolányi Dezső: 

Pacsirta 
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III. Írd le, melyik szó rímel a vastag betűs szavakra Petőfi Sándor Az alföld című 

versében! 

 

Mit nekem te zordon Kárpátoknak 

Fenyvesekkel vadregényes tája 

 

Felröpűlök ekkor gondolatban 

Túl a földön felhők közelébe 

 

A tanyáknál szellők lágy ölében 

Ringatózik a kalászos búza 

 

A tanyákon túl a puszta mélyén 

Áll magányos, dőlt kéményü csárda 

 

Messze, hol az ég a földet éri, 

A homályból kék gyümölcsfák orma 

 

IV. Szabó Lőrinc így ír gyermekkora színhelyéről, Balassagyarmatról: „látóhatáromon / 

úgy élt a sárkány, mint egy rossz rokon, / épp úgy élt, csak egy kicsit távolabb, / mint 

mi a Templom utca 10 alatt”. Saját tapasztalataidból, élményeidből kiindulva 

fogalmazd meg 8–10 mondatban, mit jelent számodra az a település, ahol élsz! 

 

V. Készíts 8–10 mondatos leírást arról az utcáról, amelyben laksz! 

 

VI. Szövegértés 

 

Éppen elcsíptem a vonatot. Alig kapaszkodtam fel, már indult is. Déli egy óra sem volt még, 

és már zakatolt velem a vonat kifelé a városból, zötyögött, ringatott, siklott velem hazafelé, a 

hegyeim felé. Az ablakhoz nyomtam a homlokomat, bámultam az elsuhanó tájat, és 
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lassacskán megnyugodtam, mert odakint minden egészen más volt, mint a városban. Minden 

fakó fehér volt, a szántóföldeket dér fedte, a fák is olyanok voltak, mintha havazott volna, 

pedig akkor, abban az évben még nem esett hó. Azzal a lelkesedéssel ültem az ablaknál, mint 

amikor gyerekkoromban vonatoztunk az apuval meg a nagyival, amikor az apu még nem volt 

igazgató főorvos, és nem volt autónk, ezért mindig vonattal utaztunk. Attól kezdve, hogy 

elindult a vonat, rátapadtam az üvegre, mert szerettem, hogy a vagon és a töltés magasából 

kinyílik a táj, hogy olyan messze láthatok, én, a kisgyerek áttekinthetek egész falvakat, 

völgyeket, hatalmas hegyeket egyetlen pillantásra, és addig nyomtam az orrom meg a 

homlokom az üvegnek, amíg meg nem érkeztünk oda, ahová éppen vonatoztunk.  

Csak bámultam kifelé az ablakon, néztem az óriás reklámokat meg a kerítéseket, a falvakat, a 

fákat, apró erdőket és ligeteket, bokrokat, patakokat és nádasokat, ahogy elsuhannak a 

vonatunk mellett. Jólesett látni a növényeket, a madarakat, még a háziállatokat is, az 

aprómarhákat, megnyugtató volt, jót tett, helyrebillentette kicsit a lelkemet, mert csak most 

vettem észre, hogy az utóbbi hónapokban már kezdtem azt hinni, hogy a földön nincs is 

egyéb, csak kő meg aszfalt meg autó meg könyv.  

Meresztettem a szememet, bámultam az udvarokat, a düledező, foghíjas léckerítéseket meg a 

színesre mázolt vaskapukat, a rég nem használt gémeskutakat meg a rácsos házikójú kerekes 

kutakat, a nejlonnal és kátránypapírral letakart, drótozott téglával megfogott szénaboglyákat, a 

disznóólakat és nyúlketreceket. Most még azt is jó volt látni, amit máskor soha, hogy minden 

faluban van egy-egy udvar, aminek a kerítése traktorgumiból, használt neoncsőből vagy 

széttrancsírozott, színes műanyag hordókból lett összeeszkábálva, mert egészen hihetetlen 

dolgokból tudnak az emberek kerítést barkácsolni maguknak, régi-régi varrógéplábakból meg 

vasgyári hulladékból, összegyűjtött, visszaválthatatlan üvegpalackokból és elaggott, rozsdás 

radiátorokból.  

(Száraz Miklós György Lonely planet című regénye nyomán) 

 

1. Miért tartja megnyugtatónak a tájat a szöveg elbeszélője? 

2. Milyen tárgyak jellemzik a városi életet az elbeszélő szerint? 

3. Miért volt a vonatozás különleges élmény a szöveg elbeszélőjének 

kisgyermekkorában?  
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A SZÜLŐFÖLD 

Témazáró dolgozat 

B csoport 

 

I. Határozd meg az alábbi fogalmakat! Ha szükséges, példá(ka)t is hozz! 

 

 úti levél 

 motívum 

 képszerűség 

 

II. Párosítsd az idézeteket a művekkel! 

 

1. „Nekem a folyó tetszett legjobban, az Ipoly.  

»Csupa örvény: sikoltasz, s már sodor!« –  

mondták a nagyok…” 

A Petőfi Sándor: Az alföld 

2. „A nagy és tündöklő Bécs után ez a kis és 

szegényes Pest olyan meghittnek tetszett, hogy 

szinte elérzékenyült.” 

B Ady Endre: A föl-

földobott kő 

3. „Amott a látkör peremén a hortobágyi csárda, de 

nem a földön, hanem az égen… oda emelte föl a 

délibáb.” 

C Petőfi Sándor: 

Szülőföldemen 

4. „A csárdánál törpe nyárfaerdő  

Sárgul a királydinnyés homokban…” 

D Szabó Lőrinc: 

Balassagyarmat 

5. „És, jaj, hiába, mindenha szándék, 

 Százszor földobnál, én visszaszállnék, 

Százszor is, végül is.” 

E Petőfi Sándor: Úti levelek 

Kerényi Frigyeshez 

6. „Itt volt a Városháza, itt volt a Baross-kávéház, itt 

volt a gimnázium, évtizedek óta letaposott, rozoga 

kőlépcsőivel, kis fatornyával, melyben reggelente 

diákhívó harangszó csendül…” 

F Kosztolányi Dezső: Édes 

Anna 

7. „Ez a város születésem helye,  

Mintha dajkám dalával vón tele…” 

G Kosztolányi Dezső: 

Pacsirta 
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III. Írd le, melyik szó rímel a vastag betűs szavakra Petőfi Sándor Az alföld című 

versében! 

 

Lenn az alföld tengersík vidékin 

Ott vagyok honn, ott az én világom 

 

Délibábos ég alatt kolompol 

Kis-Kunságnak száz kövér gulyája 

 

Idejárnak szomszéd nádasokból 

A vadlúdak esti szürkületben 

 

Ott tenyészik a bús árvalányhaj 

S kék virága a szamárkenyérnek 

 

Szép vagy, alföld, legalább nekem szép! 

Itt ringatták bölcsőm, itt születtem. 

 

IV. Ady Endre így fogalmaz A föl-földobott kő című versében: „Tied vagyok én nagy 

haragomban, / Nagy hűtlenségben, szerelmes gondban / Szomoruan magyar”. 

Hasonlítsd össze 8–10 mondatban a költő hazaszeretetét a sajátoddal! 

 

V. Készíts 8–10 mondatos leírást arról a településről, amelyben laksz! 

 

VI. Szövegértés 

 

Amidőn Perzsiába való utazásom közben, odahagyva Mukhlisz Emin pasának, Trapezunt 

kormányzójának vendégszerető hajlékát, egy kis kereskedelmi karavánnal lassan léptetve 

tartottam fölfelé a Pontusz hegység emelkedésén, és rávetettem pillantásomat a távolba vesző 

tengerre: először éreztem, hogy szívem összeszorul, és lelkemben a kalandok vágya először 

kelt tusára vállalkozásom bizonytalanságának és veszedelmeinek riasztó érzetével.  
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Szép tavaszi nap volt. A propontuszi hegyek közt az első állomásig vivő egész utam fenséges 

képe és csodás természeti szépségei lassankint elűzték komor gondolataimat, és már-már 

győzedelmessé vált bennem a rajongás. De midőn estefelé betértem a karavánszeráj utálatos, 

piszkos fülkéjébe, aztán leterítettem a puszta földre szőnyegemet, és fáradtan az első lovagló 

út viszontagságaitól, magamnak kellett elkészíteni sovány vacsorámat, akkor erőt vett rajtam 

helyzetem fagyos komolysága és első ízben éreztem a különbséget a rideg valóság és a rózsás 

ábrándok között. A rizskása, melyet főztem, megkozmásodott; a zsír avas volt, s a kenyér, 

melyet hozzája ettem, a legélvezhetetlenebb fajtából való volt a között, mely török földön 

valaha ennem adatott. Éjjeli szállásom a hideg földön minden volt inkább, csak kényelmes 

nem volt, és hogy még is mélységes álomba estem, azt csak első lovaglásom fáradalmának 

köszönhettem. Ez első hosszú lovaglás gyötrelmes hatását két vagy három napig megéreztem 

minden porcikámban.  

Erzerumba érve, hol egykori főnököm, Daim Husszein pasa, a katonai kormányzó, látott 

magánál vendégszeretettel, részem volt újra némi pihenésben. E háznál való tartózkodásom 

közben ismerkedtem meg egy merőben eredeti módjával annak, hogyan lehet a babonát a 

rendőrség szolgálatába állítani. A pasa elvesztette drága gyémántos gyűrűjét, s mert azon a 

napon nem tette ki lábát a házból, jogos volt a föltevése, hogy megkerül, hacsak el nem orozta 

egyike ez ő nagyszámú szolgáinak. Minthogy minden kutatás hiábavaló volt, Hidajet efendi 

egy csodatevő sejket hivatott magához. Ez leült a ház nagy előcsarnokába, hova már előbb az 

egész háznépet összecsődítették. Ott volt a pasa is egész kíséretével. Én türelmetlenül vártam 

az elkövetkezendőket, mikor a sejk, törökös módon keresztbe vetett lábbal ülve, egy fekete 

kakast vett elő a köpönyege alól. Az ölébe téve felszólította a szolgákat, hogy vonuljon el 

sorra előtte mind, simítsa meg tenyerével gyöngén a kakast, a kezét pedig rejtse tüstént a 

zsebébe, mert – így szólt a sejk – a kakas menten el fogja árulni a tolvajt egy kukorításával. 

Amikor a szolgák mind elvonultak már a sejk előtt, és a kakast megérintették, a sejk 

mindenkit sorra felszólított, hogy mutassa meg neki a kezét. Valamennyi kéz fekete volt, 

egynek a kivételével, mely fehér maradt, s melynek gazdájában a tolvaj kilétét nyomban meg 

is állapították. Mert a kakas tolla be volt hintve korommal, s mivel a tolvaj, attól való 

féltében, hogy elárulja magát, nem merte megsimítani, a keze fehéren maradt, és bűnössége 

emiatt, természetes módon, kiviláglott. A tolvaj elvette büntetését, a sejk meg a jutalmát. 

(Vámbéry Ármin Küzdelmeim című műve nyomán) 

 

1. Milyen érzésekről ejt szót az elbeszélő? Milyen érzések lehettek benne az indulás 

előtt? 

2. Próbáld meg a szövegből kikövetkeztetni, mi lehet az a „karavánszeráj”! 

3. Történik-e varázslat a gyűrű keresésének történetében? Miért? 
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VERSEK 

Témazáró dolgozat 

A csoport 

 

I. Párosítsd az idézeteket a műcímekkel! 

 

1. „Megtehetne száz bolondságot, 

s nem tesz egyet sem” 

A Kiss Ottó: Csillagszedő Márió 

2. „Belepik a ligetet, belepik a szigetet, 

összefogózva már nem didereg” 

B Varró Dániel: Hat jó játék kisbabáknak 

3. „Jó játék a cicafarok, 

szélte pont egy babamarok.” 

C Szabó T. Anna: Hóhullásban 

4. „Körülbelül annyit értek a világból, 

amennyit egy hangya ért belőlem.” 

D Lackfi János: Bűvésznek lenni 

 

II. Érvelj amellett 3‒4 mondatban, hogy nem a költő beszél az irodalmi művekben! 

(Gondolj a Csillagszedő Márió című versre!) 

 

III. Költői képek felismerése: kösd össze az idézetet a hozzá tartozó meghatározással! 

 

1. „Magányosabb vagyok, mint egy hős.” A megszemélyesítés 

2. „Alszik alatta a rét meg az erdő” 

 

B hasonlat 

3. „…a sok pihe csillag, 

tollpuha paplana csillog-villog” 

C metafora 

 

IV. Igaz vagy hamis? Írj az állítás mellé I vagy H betűt! 

 

1. Kiss Ottó versét a rímtelenség miatt inkább elbeszélő költeménynek nevezhetjük. 

2. A Hóhullásban című vers a hosszú és rövid szótagok szabályos váltakozásától muzsikál. 

3. A Bűvésznek lenni című vers valójában a költői mesterségről szól. 
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V. Melyik vers tetszett a legjobban az olvasottak közül, és miért? Írd le 8‒10 mondatos 

fogalmazásban! 

 

VI. Szövegértés 

 

Lackfi János A részeg elefánt című könyvét mutatta be az összegyűlteknek, 

többségében gyerekeknek. 

Lackfi rögtön belevágott a közepébe: „Egy bepiált állat kedvéért gyűltünk össze, akit 

úgy hívnak, hogy részeg elefánt”. Kiderült, hogy ez a nyolcadik gyerekkönyve a szerzőnek, 

aki azért is kedveli ezt a címet, mert így is lehet olvasni:„Lackfi János a részeg elefánt.” 

„Hogy kerül a részeg elefánt az asztalra?”– kérdezte önmagát tovább Lackfi. Hiszen nincs a 

könyvben olyan című vers, hogy „részeg elefánt”. A címötlet akkor jutott eszébe, amikor látta 

a Sivatagi Show című filmet. Az erjedt gyümölcstől berúgott állatok közül az elefántok 

dülöngéltek a legviccesebben, pont úgy, mint egy oszlopokra épített épület. 

Szóba kerültek a Kövér Lajos-könyvek is. A Kövér Lajos-mesekönyvek hőse úgy 

született, hogy Lackfi négy évig ott lakott a családjával együtt a Kövér Lajos utcában. Öt 

gyerekük van, Ágnes 7 és fél éves, ő a legkisebb, a legnagyobb pedig – egyetlen fiúként – 17 

és fél. Akkoriban még oviba járt a nagyfiú, és mindig megkérdezte, ki az a Kövér Lajos? 

Lackfi elképzelt egy nagy kövér embert, aki olyan kövér, hogy meg sem tud mozdulni, és már 

akkor kitalált neki egy barátot, akit úgy hívnak, hogy Sovány Laci. Ő eredetileg nem volt 

erős, de aztán Lajost emelgetve megerősödött, és fantasztikus kalandokat élt át az utca 

névadójával együtt. 

Szó esett még a most épp nem kapható Apám kakasa című versgyűjteményről is, 

melyet két évvel ezelőtt írt Vörös Istvánnal együtt Lackfi János. Ebben a klasszikus magyar 

gyerekversek párjaként a mai változat is szerepel az ő átiratukban. A Bóbita címen ismert 

Weöres – vers például így kezdődik, „Józsika, Józsika csápol”… (Szerintem azért is 

kivételesen jó ez vállalkozás, mert a mai gyerekolvasókhoz – az új változat nyomán – közel 

kerül a klasszikus vers is.) A kötetet most nyomják újra, a könyvfesztiválra ez is meglesz. 

(A www.csodaceruza.hu cikke nyomán) 

 

1. Miért humoros és félreérthető, ha így olvassuk a címet: „Lackfi János a részeg 

elefánt”? 

2. Mely művei kapcsán beszél Lackfi a címadásról vagy az ötletről, ami nyomán 

megszületett a mű? 

3. Milyen kalandot élhet át együtt Kövér Lajos és Sovány Laci? Írd le röviden, 4‒5 

mondatban! 
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VERSEK 

Témazáró dolgozat 

B csoport 

 

I. Párosítsd az idézeteket a műcímekkel! 

 

1. „Én húztam meg, mit akarok? 

Jó játék a cicafarok.” 

A Kiss Ottó: Csillagszedő Márió 

2. „szájából égő villanykörték 

potyognak, hogyha nagyot ásít” 

B Varró Dániel: Hat jó játék kisbabáknak 

3. „Amikor apa legutoljára 

összecsomagolt, 

úgy csináltam, mintha aludnék.” 

C Szabó T. Anna: Hóhullásban 

4. „Alszik alatta a rét meg az erdő, 

könnyű dunna, pihepuha felhő” 

D Lackfi János: Bűvésznek lenni 

 

II. Érvelj amellett 3‒4 mondatban, hogy a rímek nem szükségesek egy költeményhez! 

Hozz példát a Csillagszedő Márió című versből! 

 

III. Költői képek felismerése: kösd össze az idézetet a hozzá tartozó meghatározással! 

 

1. „A vízben csak a Nap fürdött,  

és olyan volt,  

mint a műanyag narancs  

Márió üvegszekrényében.” 

A megszemélyesítés 

2. „perdül és táncol, kanyarog a hó” B metafora 

3. „Alszik alatta a rét meg az erdő, 

könnyű dunna, pihepuha felhő” 

C hasonlat 
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IV. Igaz vagy hamis? Írj az állítás mellé I vagy H betűt! 

 

1. A Csillagszedő Márió című verset olvasva úgy érezhetjük, hogy szinte zenélnek, 

csilingelnek az olvasott szavai. 

2. A Hóhullásban című vers a közösségi összetartásról is szól. 

3. Lackfi János Bűvésznek lenni című versében allegóriát alkalmaz: bűvészről beszél, holott 

költőről szeretne szólni. 

 

V. Melyik vers tetszett a legjobban az olvasottak közül, és miért? Írd le 8‒10 mondatos 

fogalmazásban! 

 

VI. Szövegértés 

 

A Szólít a szörny című ifjúsági regény fordítója, Szabó T. Anna kapta az év fordítója 

elismerést az IBBY-díjak átadásán. A költő, műfordító szerint Patrick Ness könyve katartikus 

élmény. 

Szabó T. Anna az MTI-nek elmondta, hogy régóta foglalkozik műfordítással, húsz éve 

dolgozik kiadóknak, a folyóirat-fordítások mellett több mint negyven hosszabb-rövidebb 

könyv, színdarab vagy verseskötet ment át a kezén, és azért örül különösen az elismerésnek, 

mert úgy érzi, ez a díj erőt ad a folytatáshoz. 

„A gyerekkönyveket különösen szeretem, életem első fordítása, ami persze még nem 

jelent meg, szintén egy mesekönyv volt 13 éves koromban. Az ilyen munkával azonnal le 

tudom tesztelni a szöveget a gyerekeimen” ‒ mesélte. Patrick Ness könyvét is felolvasta 

nekik, mert nem állhatták meg, hogy végig ne lapozzák. A sötéten gyönyörű rajzok, Jim Kay 

munkái rögtön megragadták az érdeklődésüket, és kíváncsiak lettek a történetre. 

„A Szólít a szörny 10‒12 éves kor felett bárkinek való, aki nem ijed meg az 

árnyékától, illetve az élet árnyékos oldalától. Aki még emlékszik a félelmetes Grimm-mesékre 

vagy az Andersen-mesék szívfacsaró igazságtalanságára, az is meg fog lepődni: ez a történet 

annál is mélyebb és felkavaróbb, de legalább annyira szép” ‒ fogalmazott Szabó T. Anna. 

A Szólít a szörny című könyvben egy kamaszodó gyerek próbál megbirkózni az 

elfogadhatatlannal, súlyosan beteg édesanyjának közelgő halálával. Az írónő szerint a 

gyerekek nem riadnak meg az ilyen szokatlan könyvektől. 

„Nagy szükségük van a félelemoldásra, vagy azoknak a dolgoknak a megismerésére, 

megértésére, amelyekről a felnőttek nem szívesen beszélnek, hanem inkább pszichológushoz 

járnak, gyógyszert szednek vagy önbizalom-erősítő, szorongáscsökkentő könyveket olvasnak. 

Pedig a segítség kéznél van: ma is írnak nagyszerű regényeket és verseket. A meseterápia nem 

új találmány, és Patrick Ness könyve kiválóan alkalmazható ilyen segítő célokra. A 

betegséget és a halált nem győzhetjük le, de a fájdalmunkon erőt vehetünk. Már az is segít, ha 
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beszélgetünk a megrázkódtatásainkról, és nem fojtjuk el azokat, mint a regénybeli fiú. A 

kimondás bátorsága feloldoz” ‒ fejtette ki a fordító. 

 

1. Milyen alkotói szerepet játszottak az alábbi emberek a könyv magyarországi 

megjelenésében: Patrick Ness, Szabó T. Anna, Jim Kay? 

2. Milyen két dolgot javasol segítségnek a félelemoldáshoz Szabó T. Anna? 

3. Mit gondolsz, tényleg való 10‒12 éves gyerekeknek ilyen könyv, ami ennyire komoly 

témáról szól? Igaza van az írónőnek, miszerint „a gyerekek nem riadnak meg az ilyen 

szokatlan könyvektől”? 4‒5 mondatban fejtsd ki válaszod! 
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A PÁL UTCAI FIÚK 

Témazáró dolgozat 

A csoport 

 

I. Egészítsd ki az alábbi meghatározásokat! Segítség: a kihagyott rész annyi vonalkából 

áll, ahány betűs a keresett szó (a kétjegyű betűket két vonalka jelöli). 

 

1. A regény az _ _ _ _ _ műnemébe tartozó, hosszabb terjedelmű műfaj, amely  

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ mond el. 

2. A _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ az elbeszélő művek összefüggő eseménysora. 

3. Egy-egy mozdulatból, szóból, vitából, összecsapásból áll össze maga az _ _ _ _ _ _ _, 

és ezek együtteséből a cselekmény. 

 

II. Meséld el 5‒6 mondatban, milyen kapcsolat van az alábbi szereplők között! 

 

 Boka ‒ Nemecsek 

 

III. Jellemezd 8‒10 mondatban Áts Ferit, a vörösingesek vezérét! 

 

IV. Igaz vagy hamis? Írj az állítás mellé I vagy H betűt! 

 

1. Amikor Nemecseket megfürdették a vörösingesek, az einstand volt.  

2. Geréb sokkal kevesebb szavazatot kapott az elnökválasztáson, mint Boka.  

3. A vörösingesek azért akarták elfoglalni a grundot, hogy legyen játékterük. 

4. Áts Feri gratulált a Pásztoroknak a sikeres einstandjukhoz.  

5. Nemecseket a csata után kinevezik kapitánnyá.    

 

V. Szövegértés 

 

‒ Pecsét is van? Hol a pecsét? 

‒ A Barabás a pecsétőr. 

Most Barabáson volt a sor. Most ő lépett elő. Gyilkos pillantást vetett Kolnayra, akivel mindig 

baja volt. Még emlékezetében volt a kalapügy a grundon... De nem tehetett semmi egyebet, 

szépen letette a gumiból készült bélyegzőt a zöld tanári asztalra, a hozzá való tintapárnás 

bádogskatulyával együtt. A tanár megnézte a pecsétnyomót. Ez volt ráírva: Gittgyűjtő 

Egyesület, Budapest, 1889. Rácz tanár úr elfojtotta a mosolygását, és megint megcsóválta a 

fejét. Ezen felbátorodott Barabás. Az asztal felé nyúlt, és vissza akarta venni a pecsétnyomót. 

De a tanár úr rátette a kezét. 

‒ Mit akarsz? 
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‒ Kérem ‒ vágta ki Barabás ‒, én esküt tettem, hogy inkább az életemmel is megvédelmezem 

a pecsétet, de a kezemből ki nem adom. 

A tanár úr zsebre dugta a pecsétet. 

‒ Csönd! ‒ mondta. 

De Barabás most már nem maradt nyugton. 

‒ Akkor ‒ szólt ‒ tessék a Cselétől is a zászlót elvenni. 

‒ Hát zászló is van? Add ide ‒ mondta a tanár Csele felé fordulva. Csele benyúlt a zsebébe, és 

egy picike kis drótnyelű zászlót húzott onnan elő. Ezt is a nővére csinálta, mint a grund 

zászlaját. Általában az ilyen varrni való dolgokat mind a Csele nővére csinálta. De ez a zászló 

piros-fehér-zöld volt, s ez volt ráírva: Gittgyűjtő Egyesület, Budapest, 1889. Esküszünk, hogy 

rabok továb nem leszünk! 

‒ Hm ‒ szólt a tanár úr ‒, ki az a finom madár, aki a tovább-ot egy b-vel írja? Ki írta ezt? 

Senki nem felelt. A tanár úr dörgő hangon ismételte a kérdést: 

‒ Ki írta ezt? 

Ekkor Csele gondolt egyet. Azt gondolta, hogy miért mártsa ő be a bajba a fiúkat. A tovább-ot 

ugyan Barabás írta egy b-vel, de miért szenvedjen Barabás? Tehát szerényen ezt mondta: 

‒ A nővérem írta, kérem. 

És nyelt egyet utána. Nem volt szép tőle, de megmentette ezzel a pajtását… A tanár nem felelt 

semmit. És a fiúk most összevissza kezdtek beszélni. 

‒ Kérem, a Barabástól nem szép, hogy elárulta a zászlót ‒ jegyezte meg dühösen Kolnay. 

Barabás mentegetőzött: 

‒ Mindig velem van baja! Ha tőlem elvették a pecsétet, akkor már úgyis vége van az 

egyletnek. 

‒ Csönd! ‒ vágta el a vitát Rácz tanár úr. ‒ Majd segítek én a bajotokon. Ezennel fel van osz-

latva az egylet, és meg ne halljam többé, hogy ilyesmikbe keveredtek! Magaviseletből vala-

mennyien szabályszerűt fogtok kapni, és Weisz pedig kevésbé szabályszerűt, mert ő volt az 

elnök. 

 

1. Ki írta föl a zászlóra a feliratot? („Esküszünk, hogy rabok továb nem leszünk!”) 

2. Mikor alakult a Gittgyűjtő Egyesület? 

3. „Rácz tanár úr elfojtotta a mosolygását, és megint megcsóválta a fejét.” Figyeld meg 

Rácz tanár úr hozzáállását: mást mutat kifelé, mint amit valójában gondol. Mondd el 

az olvasott történetet 4‒5 mondatban az ő szemszögéből, ahogy a tanári szobában 

meséli egy kollégájának! 
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A PÁL UTCAI FIÚK 

Témazáró dolgozat 

B csoport 

 

I. Egészítsd ki az alábbi meghatározásokat! Segítség: a kihagyott rész annyi vonalkából 

áll, ahány betűs a keresett szó (a kétjegyű betűket két vonalka jelöli). 

 

1. A _ _ _ _ _ _ az epika műnemébe tartozó, hosszabb terjedelmű műfaj, amely  

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ mond el. 

2. A cselekmény az _ _ _ _ _ _ _ _ _ láncolatát jelenti, olyan történések sorozatát, 

amelyek a regény fő- és mellékszereplőivel megtörténnek. 

3. Egy-egy mozdulatból, szóból, vitából, összecsapásból áll össze maga az esemény, s az 

események együtteséből a _ _ _ _ _ _ _ _ _ _. 

 

II. Meséld el 5‒6 mondatban, milyen kapcsolat van az alábbi szereplők között! 

 

 Áts Feri – Nemecsek 

 

III. Jellemezd 8‒10 mondatban Bokát, a Pál utcaiak vezérét! 

 

IV. Igaz vagy hamis? Írj az állítás mellé I vagy H betűjelet! 

 

1. „Ne félj, Nemecsek!” – mondták a Pásztorok Nemecseknek a farakás tetejéről.  

2. Nemecsek saját maga fedte föl magát, amikor a fa tetejéről kihallgatta a vörösingesek 

tanácskozását.           

3. Geréb fenyegetéssel próbálta meg rávenni Janót, hogy űzze el a fiúkat a grundról.  

4. Nemecsek leteríti Áts Ferit, ezzel dől el a csata kimenetele.     

5. A könyv végén kiderül: a grund helyére házat fognak építeni.     

 

V. Szövegértés 

 

Csúsztak-másztak tovább, és csakhamar a dombhoz értek. Ide, a domb egyik oldalába, mint 

már tudjuk, olyan kis mesterséges várromot építettek, aminőt nagyúri kertekbe szokás építeni, 

gondosan utánozva a régi várak építési módját, mesterséges mohával teletűzdelve a nagy 

kövek közeit. 

‒ Ez itt a várrom ‒ magyarázta Boka. ‒ Itt vigyáznunk kell, mert hallottam, hogy a vörös-

ingesek ide is ki szoktak rándulni. 

Csónakos is megszólalt: 

‒ Micsoda vár ez? A történelemben nem tanultuk, hogy a Füvészkertben vár lett volna… 
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‒ Ez csak rom. Ezt már romnak építették. 

Nemecsek nevetni kezdett. 

‒ Hát ha már építették, miért nem építettek új várat? Száz év múlva magától rom lett volna 

belőle… 

‒ Ejnye, de jó kedved van! ‒ szólt rá Boka. ‒ Bezzeg ha majd szemedbe néznek a Pásztorok, 

elmegy a kedved a tréfától! 

Valóban, a kis Nemecsek erre savanyú pofát vágott. Olyan fiú volt, aki minduntalan 

elfelejtette, hogy baj van. Folyton emlékeztetni kellett rá. 

S azzal fölfelé kezdtek mászni a bodzabokrok közt, a rom kövein kapaszkodva, a dombra. 

Most Csónakos ment elöl. Egyszerre úgy, ahogy volt, négykézláb, megállott. Fölemelte a jobb 

kezét. Majd hátrafordult, és ijedt hangon szólt: 

‒ Itt jár valaki. 

Lebújtak a magas fűbe. A mindenféle gizgaz jól eltakarta kis alakjukat. Csak a szemeik 

villogtak ki a sűrűből. Figyeltek. 

‒ Tedd a földre a füledet, Csónakos ‒ adta ki suttogva a parancsot Boka. ‒ Az indiánok így 

szoktak hallgatózni. Így könnyen meghallja az ember, ha jár valaki a közelben. 

Csónakos engedelmeskedett. Lehasalt a földre, s egy helyen, ahol nem nőtt fű, a földre 

hajtotta a fülét. De rögtön fel is kapta. 

‒ Jönnek! ‒ suttogta rémülten. 

Most már indián módszer nélkül is lehetett hallani, hogy valaki csörtet a bokrok közt. S ez a 

titokzatos valaki, akiről egyelőre azt se lehetett tudni, hogy állat-e vagy ember, egyenesen 

feléjük jött. A fiúk megszeppentek, és még a fejüket is lekapták a fűbe. Csak Nemecsek 

szólalt meg halk, nyöszörgő hangon: 

‒ Én haza szeretnék menni. 

Csónakos nem vesztette el a kedélyét. Ezt mondta: 

‒ Lapulj meg, papuskám. 

De miután Nemecsek még erre sem volt hajlandó bátornak lenni, Boka kidugta a fejét a fűből, 

és haragtól villogó szemmel szólt rá, persze suttogva, hogy el ne árulja magát: 

‒ Közlegény, lapuljon meg a fűben! 

Ennek a parancsnak engedelmeskedni kellett. Nemecsek meglapult. A titokzatos valaki pedig 

egyre csörtetett, de most már úgy hallatszott, mintha irányt változtatott volna, s nem feléjük 

jönne. Boka újra felágaskodott a fűben, és szétnézett. Sötét alakot látott, aki most már lefelé 

ment a dombról, s botjával a bokrokat piszkálta. 

 

1. „Bezzeg ha majd szemedbe néznek a Pásztorok, elmegy a kedved a tréfától!” Mikor 

találkozott Nemecsek szemtől szembe a Pásztorokkal korábban a regényben? 

 

2. Boka többször is osztogat parancsokat a rövid részlet során. Idézd ezeket szó szerint! 

 

3.  „Olyan fiú volt, aki minduntalan elfelejtette, hogy baj van. Folyton emlékeztetni 

kellett rá.” Ez jó vagy rossz tulajdonság szerinted? Fejtsd ki véleményedet 4‒5 

mondatban! 
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REGÉNYRÉSZLETEK 

Témazáró dolgozat 

A csoport 

 

I. Egészítsd ki az alábbi megállapításokat és meghatározásokat! Segítség: a kihagyott 

rész annyi vonalkából áll, ahány betűs a keresett szó (a kétjegyű betűket két vonalka 

jelöli). A pontozott vonalra saját magad által kitalált vagy idézett példát kell írni. 

 

 Mindenki alkot jeleket, például amikor beszél, amikor feltűnő ruhát visel, amikor… 

o egészítsd ki még három állítással!  

…………………………………………………………………………………. 

 A jelek egy részét szándékosan alkotjuk, például amikor megírjuk a dolgozatot, és 

megpróbáljuk jelezni, hogy tanultunk. Vagy amikor… 

o egészítsd ki még egy állítással! 

…………………………………………………………………………………. 

A jelek másik részét akaratlanul bocsátjuk ki, például ásítozni kezdünk unalmunkban, 

és ezzel megsértjük a szavalót. Vagy amikor… 

o egészítsd ki még egy állítással!  

………………………………………………………………………………….. 

 metafora: új _ _ _ _ _ adunk egy dolognak, s valami mással azonosítjuk (például 

…………………………………………………………) 

 

 A kisebb jelek elrendezése is fontos a mű egészének hatása szempontjából. Az 

író a sajátos elrendezéssel _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ hoz létre, például ilyeneket: 

o _ _ _ _ _ _ _ _ (pl. a zsiványok részegek, Jancsi viszont józan marad); 

o párhuzam (pl. a virág elhervad, a szerelem elmúlik); 

o _ _ _ _ _ _ _ (pl. egyre nehezebb próbatételek). 

 

II. Minden munka: amit meg kell tenni, és minden szórakozás: amit önként vállal az ember. 

Egyetértesz ezzel a kijelentéssel? Neked mit jelent a munka, és mit jelent a szórakozás? 

Válaszodat 8–10 mondatban fejtsd ki! 

 

III. Hasonlítsd össze a két fiút, Pétert és kis Recét a Keménykalap és krumpliorr című 

regényből! Válaszodat 4–5 mondatban fejtsd ki! 

 

IV. Melyik olvasott regényrészlet tetszett a legjobban? Válaszodat 4–5 mondatban indokold! 

 

V. Szövegértés 
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A finom csontozatú magyar tyúk legfőbb értéke finom rostú és ízletes, kitűnő húsa, 

mely alapján a hazai és külföldi piacokon egyaránt kedvelték. Csirkéi 8–10 hetes koruktól 

már értékesíthetők voltak. Az 1930-as években Gödöllőn kezdett nemesítő munka 

eredményeként tojástermelése elérte az évi 140–150 darabot, mely alapján kitűnő 

kettőshasznú fajtaként tartották számon évtizedekig. A nemesítés során több színváltozatot 

alakítottak ki. Legelterjedtebb a fehér, kendermagos, a sárga és a fogolyszínű változat volt, 

melyek – sajnos a fogolyszínű kivételével – a mai napig fennmaradtak, s mint önálló fajták 

találhatók génbankjainkban.  

A sárga magyar tyúk nyaktollának végei, a szárny evezőtollai és a faroktollak végei 

kismértékben barnásfeketék. A naposcsibék egyszínű világosbarnák. A sárga magyar tyúk a 

Dunántúlon, valamint az Alföld és a Duna–Tisza köze egyes részein volt elterjedt.  

A fehér magyar tyúk tollazata fényes fehér. A kakasok tollazata szintén egyszínű 

fehér, idősebb korban enyhén sárgás árnyalatba hajló lehet. A fehér magyar tyúk elsősorban 

az Alföld és a Duna–Tisza köze tyúkja volt, mivel fehér színével az árnyék nélküli tartást, a 

tűző napsugarakat a legjobban viselte.  

A kendermagos magyar tyúk tollazatának alapszíne kékesszürke. A sötét, fekete 

színhatású, keskeny keresztsávok váltakozó elhelyezkedése idézi elő a jellegzetes 

„kendermagos” színt. A kakasok színe világosabb, a tyúkoké sötétebb. Rejtőzködő színe miatt 

elsősorban az ország északi részén, általában a szárnyas ragadozókkal jobban veszélyeztetett 

területeken kedvelték, de az egész országban elterjedt fajta volt. 

A fogolyszínű magyar tyúk alapszíne az egész testre kiterjedően barna, hasonlít a 

fogoly színéhez. Finom rajzú tollazata a mellen vöröses, a nyakon, vállon és háton (a 

nyeregtollakon) sárgás, a test hátsó részén és a hason szürkés árnyalatú. A fogolyszínű 

magyar tyúkokat a Dunántúlon, valamint a szárnyas ragadozóktól jobban veszélyeztetett erdős 

területeken szaporították. Sajnos ma már génbanki állományaival sem rendelkezünk, ezért a 

fajta még fellelhető egyedeinek összegyűjtése és új fogolyszínű magyar tyúkállományok 

kialakítása a baromfi-génmegőrzéssel foglalkozó szakemberek egyik legfontosabb feladata. 

A Magyar Kisállatnemesítők Génmegőrző Egyesülete honlapja nyomán 

(http://www.mgegodollo.hu/) 

 

1. Sorold fel a magyar tyúkfajtákat! 

 

2. Melyik fajtára igaz: „alapszíne kékesszürke”. Idézd a szöveg következő mondatát! 

 

3. A szöveg első bekezdése nyomán érvelj 3–4 mondatban a magyar tyúkfajták 

kiválósága mellett! 
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REGÉNYRÉSZLETEK 

Témazáró dolgozat 

B csoport 

 

I. Egészítsd ki az alábbi megállapításokat és meghatározásokat! Segítség: a kihagyott 

rész annyi vonalkából áll, ahány betűs a keresett szó (a kétjegyű betűket két vonalka 

jelöli). A pontozott vonalra saját magad által kitalált vagy idézett példát kell írni. 

 

 megszemélyesítés: az azonosítás élőnek mutatja az _ _ _ _ _ _ _ _ _ _, emberinek a 

nem embert (például ………………………………………..). 

 

 Különleges módon hatnak ránk azok a műalkotások, amelyeket szoros abroncsba fog a 

ritmus és a rím. A prózában elmondott mese vagy regény is másként hat ránk. A 

verses forma fontos jellemzői a következők: 

o az ütemhangsúlyos sorok, amelyek ütemekre tagolódnak (például a 

_ _ _ _ _ _ tizenkettes két hat _ _ _ _ _ _ _ _ ütemre); 

o a sorvégi összecsengő szótagok, vagyis a _ _ _ _ _ 

 

 Mindenki alkot jeleket, például amikor beszél, amikor feltűnő ruhát visel, amikor… 

o egészítsd ki még három állítással!  

………………………………………………………………………………  

 A jelek egy részét szándékosan alkotjuk, például amikor megírjuk a dolgozatot, és 

megpróbáljuk jelezni, hogy tanultunk. Vagy amikor… 

o egészítsd ki még egy állítással!  

………………………………………………………………………………  

 A jelek másik részét akaratlanul bocsátjuk ki, például ásítozni kezdünk unalmunkban, 

és ezzel megsértjük a szavalót. Vagy amikor… 

o egészítsd ki még egy állítással! 

……………………………………………………………………………….  

 

II. Nem kell mást tenni, ha kívánatossá akarunk varázsolni valamit – akár felnőttekről, 

akár kisfiúkról legyen szó –, mint nehézségeket gördíteni kívánságuk elé. Egyetértesz 

ezzel a kijelentéssel? Neked mit jelent a munka, és mit jelent a szórakozás? 

Válaszodat 8–10 mondatban fejtsd ki! 

 

III. Hasonlítsd össze Tom Sawyert Ben Rogers-szel (ő az, akinek először átadja Tom a 

kerítésfestést)! Válaszodat 4–5 mondatban fejtsd ki! 

 

IV. Melyik olvasott regényrészlet tetszett a legjobban? Válaszodat 4–5 mondatban 

indokold! 
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V. Szövegértés 

 

Sokan nem tudják, hogy a Fővárosi Nagycirkusz címerében változott az évszám, az 

egykori Wulff-cirkuszt ugyanis a korábban használt logóban szereplő 1891-es évnél 

korábban, már 1889-ben felépítették. 

A Wulff-cirkusz felállítását 1889-ben hagyta jóvá a Fővárosi Tanács, de ehhez számos 

lobbista vetette latba befolyását, ugyanis a kérvény – a színházi konkurencia tiltakozása miatt 

– elutasító tanácsi javaslattal került a közgyűlés elé. Végül anyagi megfontolások vezettek a 

terv jóváhagyásához: a Fővárosi Állat- és Növénykertet ugyanis a rendes bevételeiből nem 

tudta fenntartani a társaság, ezért az igazgatóság cirkuszi mutatványokkal kívánta odavonzani 

a közönséget. 

A szétszedhető és összerakható épület Németországban az 1880-as évek vége felé 

készült. A budapesti felállításáról így írt a sajtó: „Az állatkertben épülő vasszerkezetű circus 

munkálatai már annyira előrehaladtak, hogy az előadások két hét múlva megkezdődhetők 

lesznek. Az imposans és rendkívül elmés szerkezetű építmény valódi technikai remekmű, a 

minő Európában sehol sem épült. A colossális épület 3 ezer látogatónak nyújt kényelmes 

helyet és teljes biztonságot ad, a mennyiben minden része kovácsolt vasból készült.” Az 

építkezés befejezését így ünnepelték: „Méltán mondható a technika mesterművének. Az egész 

szerkezet valamint a helyek talapzatai kovácsolt vasból, a falak burkolatai pedig hullámbádog 

lemezekből készültek. A helyek alatt köröskörül vasboltozat van, ezek alatt a művészeknek 

öltözői, szintén vasból, úgy hogy a tűzveszély annál is inkább teljesen ki van zárva, mivel az 

50 méter hosszú és 15 méter széles istálló külön épületet képez... Úgyszintén gondoskodva van 

elegendő kijáratról.” 

A század utolsó évtizedeinek nagy színháztüzei miatt a hatósági szemlék alkalmával 

különösen nagy gondot fordítottak a tűzbiztonsági előírásokra. Mivel a hullámbádog 

alapanyag kevéssé gyúlékony, már 1889-ben engedélyezték a délutáni előadások megtartását, 

eleinte ünnepnapokon, majd csütörtökönként is. 

A bejárati előtérben tűzjelző állomást helyeztek el, volt büfé, a statisztáknak külön 

helyiség állt rendelkezésére (igaz ugyan, hogy meglehetősen puritán volt, egyetlen kis 

vasablakkal és egy zsinóron lógó izzóval), volt szabóműhely, mellette öltöző, egy 

öltözőfolyosó és nyolc öltöző a nézőtéri tribünök alatt. A szereplők elhelyezése nem volt 

mellékes szempont, hiszen a társulatok igen nagy létszámúak voltak, s előfordult az is, hogy 

az artistákon és a statisztákon kívül ötven-, sőt olykor százfős balettkar szórakoztatta a 

nagyérdeműt. 

 

(a Fővárosi Nagycirkusz honlapja nyomán: http://www.fnc.hu) 

 

1. Minek köszönhető, hogy a Fővárosi Tanács jóváhagyta a Wulff-cirkusz felállítását? 

 

2. Idézz egy állítást, ami miatt az épületet a „technika mesterművének” tartotta a sajtó! 

 

3. Írj 3–4 mondatos kedvcsinálót a korabeli cirkuszhoz a szöveg alapján! 
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Javítókulcsok a témazáró feladatlapokhoz 

 

MESÉK 

Témazáró dolgozat (Javítókulcs) 

A csoport 

 

I. Határozd meg a népmese fogalmát! Példákat is hozz! 

 

népmese: szerzője ismeretlen, a mesélők szóban adják tovább a történetet, pl. A 

csillagszemű juhász 

Σ: 3 pont 

 

II. Foglald össze 8–10 mondatban A csillagszemű juhász című mese történetét! 

 

 8–10 pont: A szöveg eredeti, ötletes, gondolatgazdag. A fogalmazás elbeszélő jellegű, 

az elbeszélésnek valamilyen rendje figyelhető meg benne. A szöveg kerek, egész, 

lezárt; formailag is tagolt; logikusan szerkesztett. 

 

 5–7 pont: A szöveg kevésbé ötletes és színes, esetleg közhelyes, semmitmondó 

megállapításai is vannak. A fogalmazás elbeszélő jellegű, de az elbeszélés megfelelő 

rendszere kevésbé fedezhető fel benne. 

 

 1–4 pont: Szegényes, szokványos, közhelyes gondolatsor, de tartalma a témáról szól.  

 

 0 pont: A megadott feladathoz egyáltalán nem kapcsolódó gondolatsor és 

semmitmondó, tartalmatlan megállapítások. Vagy: szövegnek nem minősíthető, 

összefüggéstelen mondathalmaz a fogalmazás. 

 

Σ: 10 pont 

 

III. Te hogyan cselekedtél volna a gólya helyében, ha te fogadtad volna a rókát? Írd le 6‒8 

mondatban, indokold is válaszodat! 

 

 6–8 pont: A szöveg eredeti, ötletes, gondolatgazdag. A fogalmazás elbeszélő jellegű, 

az elbeszélésnek valamilyen rendje figyelhető meg benne. A szöveg kerek, egész, 

lezárt; formailag is tagolt; logikusan szerkesztett. 
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 3–5 pont: A szöveg kevésbé ötletes és színes, esetleg közhelyes, semmitmondó 

megállapításai is vannak. A fogalmazás elbeszélő jellegű, de az elbeszélés megfelelő 

rendszere kevésbé fedezhető fel benne. 

 

 1–2 pont: Szegényes, szokványos, közhelyes gondolatsor, de tartalma a témáról szól.  

 

 0 pont: A megadott feladathoz egyáltalán nem kapcsolódó gondolatsor és 

semmitmondó, tartalmatlan megállapítások. Vagy: szövegnek nem minősíthető, 

összefüggéstelen mondathalmaz a fogalmazás. 

 

Σ: 8 pont 

 

IV. Igaz vagy hamis? Írj az állítás mellé I vagy H betűt! 

 

6. A csillagszemű juhász csak egyszer volt hajlandó azt mondani a királynak, hogy „Adj’ 

isten egészségére!”.         I 

7. A Holle anyó című mesében rengeteg drágakő zúdult a szorgos lány nyakába. H 

8. A Tündérszép Ilona és Árgyélus királyfi című mesében a köpönyeg, az ostor és a 

bocskor viselőjének minden kívánságát tudta teljesíteni.    H 

9. A hangyát a többi állat kedvessége sem tudta jó kedvre deríteni.   I 

10. A lovacska megelégelte gazdája durvaságát, ezért világgá ment.   H 

 

Σ: 5 pont 

 

V. Szövegértés 

A macska és az egér 

 

Itt is volt, ott is volt, édesapámnak is volt, édesanyámnak is volt, nekem is volt, neked is volt, 

volt a világon egy macska. Ez a macska egyszer tejet evett egy tálból; odamegy egy kis egér, 

csak nyalogatja, csak nyalogatja a tál szélét. Mondja neki a macska: 

‒ Ne bolondozz ám, egér pajtás, ne nyalakodjál, mert majd bekapom a farkincádat! 

A kis egér nem hitte, csak nyalakodott, a macska bekapta a farkincáját. Rítt-sírt a kis egér, 

kérte a macskát, adja vissza neki a farkincáját, de az nem adta. 

‒ Hozz nekem tejet a tehéntől, akkor visszaadom a farkincádat. 

Elment az egér a tehénhez. 

‒ Tehén, adj nekem tejet, tejet adom cicának, cica visszaadja farkincámat. 

‒ Nem adok addig ‒ mondja a tehén ‒, míg nekem a kaszástól szénát nem hozol. 

Elment a kis egér a kaszáshoz. 

‒ Kaszás, adj nekem szénát, szénát viszem tehénnek, tehén ad nekem tejet, tejet viszem 

cicának, cica visszaadja farkincámat. 
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‒ Nem adok addig, míg nekem a sütőtől kenyeret nem hozol. 

Elment a kis egér a sütőhöz. 

‒ Sütő, adj nekem kenyeret, kenyeret viszem kaszásnak, kaszás ad nekem füvet, füvet viszem 

tehénnek, tehén ad nekem tejet, tejet viszem cicának, cica visszaadja farkincámat. 

‒ Nem adok addig ‒ mondja a sütő ‒, míg nekem a disznótól szalonnát nem hozol. 

Elment a kis egér a disznóhoz. 

‒ Disznó, adj nekem szalonnát, szalonnát viszem sütőnek, sütő ad nekem kenyeret, kenyeret 

viszem kaszásnak, kaszás ad nekem füvet, füvet viszem tehénnek, tehén ad nekem tejet, tejet 

viszem cicának, cica visszaadja farkincámat. 

‒ Nem adok addig ‒ mondja a disznó ‒, míg nekem fától makkot nem hozol. 

Elment a kis egér a fához. Amint ott nézeget fel keservesen, hogy mi módon kellene onnan 

makkot hozni le, hirtelen egy szem makk leesett, a kis egérnek a fejére esett, úgy megütötte, 

hogy mindjárt megdöglött bele. 

Ha a kis egér meg nem döglött volna, talán az én mesém is tovább tartott volna. 

 

(Arany László: Magyar népmesék című kötetéből) 

 

1. Miért haragudott meg a macska az egérre? Szerinted jogosan haragudott meg? Egy-két 

mondatban indokold válaszodat! 

Azért haragudott meg, mert a kisegér elkezdte nyalogatni a tál szélét, amiből ő evett. 

A második kérdésre egyéni válaszokat várunk.  

adható: 0–3 pont 

 

2. Egészítsd ki a kisegér által meglátogatott szereplők sorát! 

 

tehén – kaszás – sütő – disznó – fa 

adható: 0–2 pont (3 helyes válasz esetén 2 pont, 2 helyes válasz esetén 1 pont, 0-1 

helyes válasz esetén 0 pont) 

 

3. Találj ki a meséhez még két láncszemet (két újabb „szereplőt” a fa után)! Mindkettőről 

2-3 mondatban írj! 

adható: helyes válaszonként 2 pont, összesen 4 pont 

 

Σ: 9 pont 
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MESÉK 

Témazáró dolgozat (Javítókulcs) 

B csoport 

 

I. Határozd meg a műmese fogalmát! Példákat is hozz! 

 

műmese: szerzője ismert, szövege írásban rögzített, állandó, pl. Holle anyó 

Σ: 3 pont 

 

II. Foglald össze 8–10 mondatban a Holle anyó című mese történetét! 

 

 8–10 pont: A szöveg eredeti, ötletes, gondolatgazdag. A fogalmazás elbeszélő jellegű, 

az elbeszélésnek valamilyen rendje figyelhető meg benne. A szöveg kerek, egész, 

lezárt; formailag is tagolt; logikusan szerkesztett. 

 

 5–7 pont: A szöveg kevésbé ötletes és színes, esetleg közhelyes, semmitmondó 

megállapításai is vannak. A fogalmazás elbeszélő jellegű, de az elbeszélés megfelelő 

rendszere kevésbé fedezhető fel benne. 

 

 1–4 pont: Szegényes, szokványos, közhelyes gondolatsor, de tartalma a témáról szól.  

 

 0 pont: A megadott feladathoz egyáltalán nem kapcsolódó gondolatsor és 

semmitmondó, tartalmatlan megállapítások. Vagy: szövegnek nem minősíthető, 

összefüggéstelen mondathalmaz a fogalmazás. 

 

Σ: 10 pont 

 

III. Egyetértesz-e a gólyával, amiért így cselekedett a rókával? Írd le 6‒8 mondatban, 

indokold is válaszodat! 

 

 6–8 pont: A szöveg eredeti, ötletes, gondolatgazdag. A fogalmazás elbeszélő jellegű, 

az elbeszélésnek valamilyen rendje figyelhető meg benne. A szöveg kerek, egész, 

lezárt; formailag is tagolt; logikusan szerkesztett. 

 

 3–5 pont: A szöveg kevésbé ötletes és színes, esetleg közhelyes, semmitmondó 

megállapításai is vannak. A fogalmazás elbeszélő jellegű, de az elbeszélés megfelelő 

rendszere kevésbé fedezhető fel benne. 
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 1–2 pont: Szegényes, szokványos, közhelyes gondolatsor, de tartalma a témáról szól.  

 

 0 pont: A megadott feladathoz egyáltalán nem kapcsolódó gondolatsor és 

semmitmondó, tartalmatlan megállapítások. Vagy: szövegnek nem minősíthető, 

összefüggéstelen mondathalmaz a fogalmazás. 

 

Σ: 8 pont 

 

IV. Igaz vagy hamis? Írj az állítás mellé I vagy H betűt! 

 

6. A király azért adta a lányát a csillagszemű juhászhoz, mert az megígérte, hogy 

kimondja neki: „Adj’ isten egészségére!”.      I 

7. A Holle anyó című mesében egy vödör sár zúdult a lusta lány nyakába.  H 

8. A Tündérszép Ilona és Árgyélus királyfi című mesében Árgyélus köpönyeget, botot és 

ostort szerez az ördögöktől.         H 

9. A tücsök és a többi állat megpróbálják kedvességükkel jobb kedvre deríteni a hangyát. 

I 

10. A lovacska az átélt nehézségek ellenére sem tér vissza gazdájához.  H 

 

Σ: 5 pont 

 

V. Szövegértés 

Jakab és a zab 

 

Egyszer volt, hol nem volt, túlonnan túl, ahol a kurta farkú malac túr, volt egy gazdaember, s 

annak egy kicsi legény szolgája, akinek Jakab volt a neve. Mondja egyszer a gazda Jakabnak: 

‒ Eredj, fiam, Jakab, a mezőre, s arasd le a zabot. 

Elment Jakab, de az ebadta kölyke nem aratta le a zabot. Nem ám, nem aratta le, de nem is 

dugta haza az orrát. 

Megharagszik a gazda, küldi a kiskutyát, hogy harapja meg Jakabot. Na bezzeg, a kiskutya 

nem harapta meg Jakabot, Jakab sem aratta le a zabot. 

Nosza, küldi a gazda a botot, hogy verje meg a kiskutyát. De a bot nem verte meg a kiskutyát, 

a kiskutya nem harapta meg Jakabot, Jakab sem aratta le a zabot. 

Még jobban mérgelődött a gazda, s küldte a tüzet, hogy égesse meg a szófogadatlan botot. De 

bizony a tűz nem égette meg a botot, a bot nem verte meg a kiskutyát, a kiskutya nem harapta 

meg Jakabot, s Jakab sem aratta le a zabot. 

‒ Ilyen-olyan, szedte-vette! ‒ kiált a gazda ‒ hiszen megálljatok! 
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Mindjárt küldte a vizet, hogy oltsa el a tüzet. Haj, de a víz nem oltotta el a tüzet, a tűz nem 

égette el a botot, bot nem verte meg a kiskutyát, kiskutya nem harapta meg Jakabot, s Jakab 

sem aratta le a zabot. 

‒ Úgy?! Hiszen csak várjatok. 

Egyszeribe küldte a bikát, hogy igya meg a vizet. De bizony a bika nem itta meg a vizet, a víz 

nem oltotta el a tüzet, a tűz nem égette el a botot, bot nem verte meg a kiskutyát, kiskutya 

nem harapta meg Jakabot, s Jakab sem aratta le a zabot., 

Küldi a mészárost, hogy vágja le a bikát. Ment a mészáros, de nem vágta le a bikát, bika nem 

itta meg a vizet, víz nem oltotta el a tüzet, tűz nem égette el a botot, bot nem verte meg a 

kiskutyát, kiskutya nem harapta meg Jakabot, Jakab sem aratta le a zabot. 

Hiszen a gazdának sem kellett egyéb: küldte a szolgabírót, hogy csapassa meg a mészárost. 

Bezzeg a szolgabíró megcsapatta a mészárost, mészáros levágta a bikát, bika megitta a vizet, 

víz eloltotta a tüzet, tűz megette a botot, bot megverte a kiskutyát, kiskutya megharapta 

Jakabot, s Jakab mindjárt learatta a zabot, de úgy, hogy egy szál sem maradott. 

Ha csak egy szál zab maradt volna, az én mesém is tovább tartott volna. 

(Benedek Elek: Többsincs királyfi és más mesék című kötetéből) 

 

1. Miért haragudott meg a gazda Jakabra? Hogyan próbálta rávenni munkája 

elvégzésére? 

Azért haragudott meg, mert Jakab nem aratta le a zabot. Utána küldte a kiskutyát, hogy 

harapja meg Jakabot. 

adható: 0–2 pont 

 

2. Egészítsd ki a Jakab után küldött szereplők sorát! 

kiskutya – bot – tűz – víz – bika – mészáros – szolgabíró 

adható: 0–3 pont (5 helyes válasz esetén 3 pont, 4 helyes válasz esetén  2 pont, 3 

helyes válasz esetén 1 pont, 0-2 helyes válasz esetén 0 pont) 

 

3. Találj ki a meséhez még két láncszemet (két újabb szereplőt a szolgabíró után)! 

Mindkettőről 2-3 mondatban írj! 

adható: helyes válaszonként 2 pont, összesen 4 pont 

 

Σ: 9 pont 
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JÁNOS VITÉZ 

Témazáró dolgozat (Javítókulcs) 

A csoport 

 

I. Határozd meg az alábbi fogalmakat! Ha szükséges, példá(ka)t is hozz! 

 

 műnem: az irodalmi művek csoportosítására szolgál; a három műnem: líra, dráma, 

epika 

3 pont 

 elbeszélő költemény: epikus műfaj, mivel történetet mond el, ugyanakkor költői is, sok 

benne a megszemélyesítés, hasonlat, metafora; pl. Petőfi Sándor: János vitéz 

3 pont 

 

Σ: 6 pont 

 

II. Költői képek és alakzatok felismerése: kösd össze az idézetet a hozzá tartozó 

meghatározással! (A meghatározások helyes sorrendben láthatók.) 

 

„Vagy talán a földnek dobbant meg a szíve,     megszemélyesítés  

E vészt jövendölő zajra megijedve.” 

 

„Oly hamar támadott az égiháború,      párhuzam  

Mily hamar Jancsinak sorsa lett szomorú.” 

 

„Mikorra a patak vize / tükörré lett”      metafora 

 

„Ottan éldegélünk mi ketten boldogan,      hasonlat 

Mint Ádám és Éva a paradicsomban…” 

 

Σ: 8 pont 
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III. Jellemezd 6‒8 mondatban a francia királyt! 

 

 6–8 pont: A szöveg eredeti, ötletes, gondolatgazdag. A fogalmazás elbeszélő jellegű, 

az elbeszélésnek valamilyen rendje figyelhető meg benne. A szöveg kerek, egész, 

lezárt; formailag is tagolt; logikusan szerkesztett. 

 

 3–5 pont: A szöveg kevésbé ötletes és színes, esetleg közhelyes, semmitmondó 

megállapításai is vannak. A fogalmazás elbeszélő jellegű, de az elbeszélés megfelelő 

rendszere kevésbé fedezhető fel benne. 

 

 1–2 pont: Szegényes, szokványos, közhelyes gondolatsor, de tartalma a témáról szól.  

 

 0 pont: A megadott feladathoz egyáltalán nem kapcsolódó gondolatsor és 

semmitmondó, tartalmatlan megállapítások. Vagy: szövegnek nem minősíthető, 

összefüggéstelen mondathalmaz a fogalmazás. 

Σ: 8 pont 

 

IV. Írj ajánlót egy barátodnak a János vitézről 8‒10 mondatban! Próbáld felkelteni 

érdeklődését a mű iránt! 

 

 8–10 pont: A szöveg eredeti, ötletes, gondolatgazdag. A fogalmazás elbeszélő jellegű, 

az elbeszélésnek valamilyen rendje figyelhető meg benne. A szöveg kerek, egész, 

lezárt; formailag is tagolt; logikusan szerkesztett. 

 

 5–7 pont: A szöveg kevésbé ötletes és színes, esetleg közhelyes, semmitmondó 

megállapításai is vannak. A fogalmazás elbeszélő jellegű, de az elbeszélés megfelelő 

rendszere kevésbé fedezhető fel benne. 

 

 1–4 pont: Szegényes, szokványos, közhelyes gondolatsor, de tartalma a témáról szól.  

 

 0 pont: A megadott feladathoz egyáltalán nem kapcsolódó gondolatsor és 

semmitmondó, tartalmatlan megállapítások. Vagy: szövegnek nem minősíthető, 

összefüggéstelen mondathalmaz a fogalmazás. 

Σ: 10 pont 

 

V. Szövegértés 
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Amikor az oroszok támadásának vad zsivaja, fegyverropogása három oldalról is 

felhangzott, a költő a csatatér fölött, a leégett Fejéregyháza falu előtt állt, nem messze a 

kötözőhelytől. Nem sokkal előbb kabátujjával a szemét törölgette, egy lecsapódó ágyúgolyó 

arcába vágta a port. Minden valószínűség szerint a sebesülteket kötöző orvos, Lengyel József 

látta őt életben utoljára. 

Ennek tanúvallomását, noha annakidején sokan kétségbevonták, mi az újabb adatok alapján 

hitelesnek fogadhatjuk el. A költő fegyvertelenül vett részt az ütközetben; katonaruhája sem 

volt, nem volt ideje csináltatni, csak öt napja csatlakozott a sereghez. A vezérkarhoz, Bem 

mellé osztották be; előző nap a költő már intézkedett is a hadsereg szervezetét illető 

dolgokban, magára vállalta: hogy Bem tábornok útján valakinek kifizetteti az állam 

részére átvett lovak árát. Tehát ténylegesen Bem mellett dolgozott, azzal állandó 

összeköttetésben volt. E feladatnak átmenetileg polgári ruhában is megfelelhetett. Az orvos 

szerint fekete pantallót, vitorlavászon zubbonyt, pörge kalapot viselt.  

A kisded sereg nem tudott a túlerőnek ellenállni, a hadrend felbomlott, alig ezer lépésre a 

kötözőhelytől. Az orvos azonnal felismerte a veszélyt. „Rákiálték – írta később –, odamutaték 

az eseményre. Ő oda maradt s csak annyit mondott, potomság. Én rámutaték a balszárnyra, 

hol a tábornok is futott. Petőfi szemét oda veté, szó nélkül megfordult s futni kezdett… 

Utánunk két ezred dzsidás.” Mikor a faluból már jól kijöttek, látták, hogy egy másik ezred 

dzsidás, a Küküllő mentén fölfelé haladva a leégett falu után mintegy másfél mérföldre 

derékszögben elvágta a menekülés útját. Ebből a gyűrűből csak a lovasok tudhattak még 

idejében úgy-ahogy kijutni. Az orvos lóháton volt. A költő gyalog. „Engem – folytatja az 

orvos – lovam a körön kívül segített. Egy dombra érve visszanéztem, s Petőfit hittem 

felismerni.” Fedetlen fővel, széteresztett ingnyakkal, lengő zubbonyban futott. Lengyel tehát 

Fejéregyháza fölött, Fejéregyháza és Héjjasfalva közt látta őt utoljára. 

(Illyés Gyula: Petőfi Sándor című műve nyomán) 

 

1. Miért nem volt katonaruhája a költőnek? 

Nem volt ideje csináltatni. 

2 pont 

 

2. Hogy reagált Petőfi először majd másodszor, mikor az orvos rámutatott a közeledő 

seregre? 

Először annyit mondott rá: „potomság”. Másodszor futni kezdett. 

2 pont 

 

3. Idézd azt a mondatot, amelyből kiderül, hogy láthatta Lengyel utoljára Petőfit? (Mit 

csinált, hogy nézett ki stb.) 

„Fedetlen főve, széteresztett ingnyakkal, lengő zubbonyban futott.” 

 3 pont 

 

Σ: 7 pont 
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JÁNOS VITÉZ 

Témazáró dolgozat (Javítókulcs) 

B csoport 

 

I. Határozd meg az alábbi fogalmakat! Ha szükséges, példá(ka)t is hozz! 

 

 epika: a három műnem egyike; az elbeszélő művek összefoglaló elnevezése 

3 pont 

 

 megszemélyesítés: élettelen dolgot élőnek mutat be, vagy nem emberi dolgot emberi 

tulajdonságokkal ruház fel 

3 pont 

Σ: 6 pont 

 

II. Költői képek és alakzatok felismerése: kösd össze az idézetet a hozzá tartozó 

meghatározással! (A meghatározások helyes sorrendben láthatók.) 

 

„Jancsi lelkem, mi lelt? mért vagy oly halovány,    hasonlat  

 Mint az elfogyó hold bús őszi éjszakán?” 

 

„Szivemnek gyöngyháza, lelkem Iluskája!”     metafora 

 

„Erdő közepében sötét ösvényére      megszemélyesítés 

Leküldte világát a hold sárga fénye.” 

 

„Gazduram ugyan nem legszebben bánt velem;    ellentét  

Hanem én őneki mindazt elengedem.” 

 

Σ: 8 pont 

 

III. Jellemezd 6‒8 mondatban Iluskát! 
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 6–8 pont: A szöveg eredeti, ötletes, gondolatgazdag. A fogalmazás elbeszélő jellegű, 

az elbeszélésnek valamilyen rendje figyelhető meg benne. A szöveg kerek, egész, 

lezárt; formailag is tagolt; logikusan szerkesztett. 

 

 3–5 pont: A szöveg kevésbé ötletes és színes, esetleg közhelyes, semmitmondó 

megállapításai is vannak. A fogalmazás elbeszélő jellegű, de az elbeszélés megfelelő 

rendszere kevésbé fedezhető fel benne. 

 

 1–2 pont: Szegényes, szokványos, közhelyes gondolatsor, de tartalma a témáról szól.  

 

 0 pont: A megadott feladathoz egyáltalán nem kapcsolódó gondolatsor és 

semmitmondó, tartalmatlan megállapítások. Vagy: szövegnek nem minősíthető, 

összefüggéstelen mondathalmaz a fogalmazás. 

Σ: 8 pont 

 

IV. Írd le 8‒10 mondatban a számodra legérdekesebb kalandot a János vitézből! 

 

 8–10 pont: A szöveg eredeti, ötletes, gondolatgazdag. A fogalmazás elbeszélő jellegű, 

az elbeszélésnek valamilyen rendje figyelhető meg benne. A szöveg kerek, egész, 

lezárt; formailag is tagolt; logikusan szerkesztett. 

 

 5–7 pont: A szöveg kevésbé ötletes és színes, esetleg közhelyes, semmitmondó 

megállapításai is vannak. A fogalmazás elbeszélő jellegű, de az elbeszélés megfelelő 

rendszere kevésbé fedezhető fel benne. 

 

 1–4 pont: Szegényes, szokványos, közhelyes gondolatsor, de tartalma a témáról szól.  

 

 0 pont: A megadott feladathoz egyáltalán nem kapcsolódó gondolatsor és 

semmitmondó, tartalmatlan megállapítások. Vagy: szövegnek nem minősíthető, 

összefüggéstelen mondathalmaz a fogalmazás. 

Σ: 10 pont 

 

V. Szövegértés 

 

Amikor az oroszok támadásának vad zsivaja, fegyverropogása három oldalról is 

felhangzott, a költő a csatatér fölött, a leégett Fejéregyháza falu előtt állt, nem messze a 

kötözőhelytől. Nem sokkal előbb kabátujjával a szemét törölgette, egy lecsapódó ágyúgolyó 
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arcába vágta a port. Minden valószínűség szerint a sebesülteket kötöző orvos, Lengyel József 

látta őt életben utoljára. 

Ennek tanúvallomását, noha annakidején sokan kétségbevonták, mi az újabb adatok alapján 

hitelesnek fogadhatjuk el. A költő fegyvertelenül vett részt az ütközetben; katonaruhája sem 

volt, nem volt ideje csináltatni, csak öt napja csatlakozott a sereghez. A vezérkarhoz, Bem 

mellé osztották be; előző nap a költő már intézkedett is a hadsereg szervezetét illető 

dolgokban, magára vállalta: hogy Bem tábornok útján valakinek kifizetteti az állam részére 

átvett lovak árát. Tehát ténylegesen Bem mellett dolgozott, azzal állandó összeköttetésben 

volt. E feladatnak átmenetileg polgári ruhában is megfelelhetett. Az orvos szerint fekete 

pantallót, vitorlavászon zubbonyt, pörge kalapot viselt.  

A kisded sereg nem tudott a túlerőnek ellenállni, a hadrend felbomlott, alig ezer lépésre a 

kötözőhelytől. Az orvos azonnal felismerte a veszélyt. „Rákiálték – írta később –, odamutaték 

az eseményre. Ő oda maradt s csak annyit mondott, potomság. Én rámutaték a balszárnyra, 

hol a tábornok is futott. Petőfi szemét oda veté, szó nélkül megfordult s futni kezdett… 

Utánunk két ezred dzsidás.” Mikor a faluból már jól kijöttek, látták, hogy egy másik ezred 

dzsidás, a Küküllő mentén fölfelé haladva a leégett falu után mintegy másfél mérföldre 

derékszögben elvágta a menekülés útját. Ebből a gyűrűből csak a lovasok tudhattak még 

idejében úgy-ahogy kijutni. Az orvos lóháton volt. A költő gyalog. „Engem – folytatja az 

orvos – lovam a körön kívül segített. Egy dombra érve visszanéztem, s Petőfit hittem 

felismerni.” Fedetlen fővel, széteresztett ingnyakkal, lengő zubbonyban futott. Lengyel tehát 

Fejéregyháza fölött, Fejéregyháza és Héjjasfalva közt látta őt utoljára. 

(Illyés Gyula: Petőfi Sándor című műve nyomán) 

 

1. Ki látta utoljára életben a költőt a szöveg szerint? 

A sebesülteket kötöző orvos, Lengyel József. (Ha csak a válasz egyik felét adják meg, 

az is elfogadható). 

2 pont 

 

2. Miért nem tudhatott kijutni Petőfi a dzsidások gyűrűjéből? 

Csak a lovasok tudhattak kijutni, ő pedig gyalog volt. 

3 pont 

 

3. Milyen távolságra volt a szöveg szerint a kötözőhely a felbomló hadrendtől? 

Ezer lépésre. 

2 pont 

 

Σ: 7 pont 
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A CSALÁD AZ IRODALOMBAN 

Témazáró dolgozat (Javítókulcs) 

A csoport 

 

I. Határozd meg az alábbi fogalmakat! Ha szükséges, példá(ka)t is hozz! 

 

 Biblia: A Biblia az ókorban keletkezett könyvek összessége, gyűjteménye, amely több 

vallás hite szerint is Istentől sugalmazott írásokat tartalmaz.  

 3 pont 

 életkép: Olyan összegzés, amely nem rendkívüli eseményekről szól, hanem a nap mint 

nap ismétlődő dolgokat foglalja össze; pl. Arany János: Családi kör 

3 pont 

Σ: 6 pont 

 

II. Foglald össze 8–10 mondatban Daidalosz és Ikarosz történetét! 

 

 8–10 pont: A szöveg eredeti, ötletes, gondolatgazdag. A fogalmazás elbeszélő jellegű, 

az elbeszélésnek valamilyen rendje figyelhető meg benne. A szöveg kerek, egész, 

lezárt; formailag is tagolt; logikusan szerkesztett. 

 

 5–7 pont: A szöveg kevésbé ötletes és színes, esetleg közhelyes, semmitmondó 

megállapításai is vannak. A fogalmazás elbeszélő jellegű, de az elbeszélés megfelelő 

rendszere kevésbé fedezhető fel benne. 

 

 1–4 pont: Szegényes, szokványos, közhelyes gondolatsor, de tartalma a témáról szól.  

 

 0 pont: A megadott feladathoz egyáltalán nem kapcsolódó gondolatsor és 

semmitmondó, tartalmatlan megállapítások. Vagy: szövegnek nem minősíthető, 

összefüggéstelen mondathalmaz a fogalmazás. 

 

Σ: 10 pont 

 

III. József Attila Mama című versében olvashatjuk a következő sorokat: „Én még őszinte 

ember voltam / ordítottam, toporzékoltam”. Saját tapasztalataidból kiindulva 

fogalmazd meg a véleményedet a versben szereplő kisfiú viselkedéséről 8–10 

mondatban! 
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 8–10 pont: A szöveg eredeti, ötletes, gondolatgazdag. A fogalmazás véleménykifejező, 

érvelő jellegű, az érvek logikusak. A szöveg kerek, egész, lezárt; formailag is tagolt; 

logikusan szerkesztett. 

 

 5–7 pont: A szöveg kevésbé ötletes és színes, esetleg közhelyes, semmitmondó 

megállapításai is vannak. A fogalmazás érvelő jellegű, de az érvek nem kellőképpen 

meggyőzők. 

 

 1–4 pont: Szegényes, szokványos, közhelyes gondolatsor, de tartalma a témáról szól.  

 

 0 pont: A megadott feladathoz egyáltalán nem kapcsolódó gondolatsor és 

semmitmondó, tartalmatlan megállapítások. Vagy: szövegnek nem minősíthető, 

összefüggéstelen mondathalmaz a fogalmazás. 

 

Σ: 10 pont 

IV. Találd ki, melyik szó rímel a vastag betűs szavakra Arany János Családi kör című 

versében! 

 

 Zúg az éji bogár, nekimegy a falnak   – elhallgat 

 

 Csendesen kérődzik, igen jámbor fajta  – rajta 

 

 Rettenve sikolt fel, amelyik belényul  – nyúl 

 

 De vajon ki zörget? „Nézz ki, fiam Sára  – éjszakára 

 

 „Nem mese az gyermek”, – így feddi az apja – folytatja 

 

Σ: 5 pont 

 

V. Szövegértés 

 

A téma szakértői szerint a testvérek közötti féltékenységet a gyerekeknek az a vágya okozza, 

mely a szülő szeretetének kizárólagos birtoklására irányul. Miért vágynak arra a gyerekek, 

hogy csak és kizárólag őket szeressék? Azért, mert az Anya és az Apa a gyermek 

kibontakozásához szükséges erők forrása. Minden tőlük ered: az étel, a biztonságos fészek, a 
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melegség, a gyengédség, az önértékelés és a fontosság érzése. A szülői szeretet és támogatás 

fénye ad erőt a gyermek növekedéséhez, és ez segíti a gyereket abban, hogy képes legyen 

lassan a környezetét uralni.  

Már hogyne vetülne árnyék a gyerek életére a testvér érkezésével? Az új jövevénnyel minden 

veszélybe kerül, ami a gyerek jólétéhez addig elengedhetetlen volt. Ha a családba újabb 

testvér vagy testvérek érkeznek, az már önmagában is azt jelenti a gyerek számára, hogy neki 

valamiből kevesebb lesz. Kevesebb időt fog tudni a szüleivel tölteni. A sérüléseire és 

csalódásaira kevesebb figyelem jut majd. Kevesebb dicséretet kap majd a sikereiért. A 

legijesztőbb gondolat viszont az a gyerek számára, hogy „ha anya és apa ilyen hatalmas 

szeretettel, odafigyeléssel halmozzák el a testvéremet, akkor talán ő többet ér, mint én. Ha 

pedig ő többet ér, akkor én nyilván kevesebbet érek. Ha pedig kevesebbet érek, akkor igazán 

nagy bajban vagyok”.  

Nem csoda hát, hogy a gyerekek olyan hevesen küzdenek azért, hogy ők legyenek az elsők 

vagy a legjobbak. Nem meglepő, hogy minden energiájukat latba vetik azért, hogy többet és 

többet kapjanak. De sokszor ez sem elég, MINDENT akarnak. Csak úgy érzik magukat 

biztonságban, ha teljesen az övék anya és apa, ha az övék minden játék, az összes étel és a 

teljes tér.  

Micsoda kemény feladat ez a szülőknek! Meg kell találniuk a módját annak, hogy minden 

gyerekük úgy érezze, szeretik, biztonságban van és különleges. Segíteniük kell a kis 

ellenségeket abban, hogy az együttműködés és önzetlenség jó oldalát megismerjék. És 

mindeközben olyan hátteret kell teremteniük, hogy a most még harcban álló testvérek egy 

napon majd örömöt és támaszt leljenek egymásban. 

(Adele Faber és Elaine Mazlish Testvérek féltékenység nélkül című műve nyomán. Kos 

Krisztina fordítása) 

 

1. Azt állítja-e a szöveg, hogy a testvérek közötti féltékenységet a szülők szeretetére 

való vágyakozás okozza? Pontosíts! 

Nem. A szöveg azt állítja, hogy a testvérek közötti féltékenységet a szülők 

kizárólagos szeretetére való vágyakozás okozza. 

adható: 2 pont 

2. Az idézőjelek között egy gyerek elképzelt gondolatait olvashatod. Egyetértesz 

vele? Írd meg neki véleményedet néhány mondatban! 

adható: 0–3 pont 

 

3. Milyen tanácsokat adnál a szüleidnek, ha hasonló problémával néznének szembe? 

adható: 0–3 pont 

Σ: 8 pont 
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A CSALÁD AZ IRODALOMBAN 

Témazáró dolgozat (Javítókulcs) 

B csoport 

 

I. Határozd meg az alábbi fogalmakat! Ha szükséges, példá(ka)t is hozz! 

 

 mitológiai történet: olyan monda, amely egy nagyobb rendszer része, s emellett 

jelképes erkölcsi üzenetet hordoz. Pl. Daidalosz és Ikarosz története. 

3 pont 

 félrevezetés: Aki ki tudja előre számolni, melyik jelre hogyan fogunk reagálni, az akár 

félre is vezethet bennünket. Idegen szóval úgy mondjuk, manipulál. Befolyásol, 

megvezet, trükkös módon irányít bennünket. Pl. Rebekka Izsák áldásának 

történetében. 

3 pont 

 

Σ: 6 pont 

 

II. Foglald össze 8–10 mondatban Jákob és Ézsau történetét! 

 

 8–10 pont: A szöveg eredeti, ötletes, gondolatgazdag. A fogalmazás elbeszélő jellegű, 

az elbeszélésnek valamilyen rendje figyelhető meg benne. A szöveg kerek, egész, 

lezárt; formailag is tagolt; logikusan szerkesztett. 

 

 5–7 pont: A szöveg kevésbé ötletes és színes, esetleg közhelyes, semmitmondó 

megállapításai is vannak. A fogalmazás elbeszélő jellegű, de az elbeszélés megfelelő 

rendszere kevésbé fedezhető fel benne. 

 

 1–4 pont: Szegényes, szokványos, közhelyes gondolatsor, de tartalma a témáról szól.  

 

 0 pont: A megadott feladathoz egyáltalán nem kapcsolódó gondolatsor és 

semmitmondó, tartalmatlan megállapítások. Vagy: szövegnek nem minősíthető, 

összefüggéstelen mondathalmaz a fogalmazás. 

 

Σ: 10 pont 

 

III. József Attila Mama című versében így ír édesanyjáról: „Csak ment és teregetett 

némán, / nem szidott, nem is nézett énrám”. Saját tapasztalataidból kiindulva 
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fogalmazd meg a véleményedet a versben szereplő Mama viselkedéséről 8–10 

mondatban! 

 

 8–10 pont: A szöveg eredeti, ötletes, gondolatgazdag. A fogalmazás véleménykifejező, 

érvelő jellegű, az érvek logikusak. A szöveg kerek, egész, lezárt; formailag is tagolt; 

logikusan szerkesztett. 

 

 5–7 pont: A szöveg kevésbé ötletes és színes, esetleg közhelyes, semmitmondó 

megállapításai is vannak. A fogalmazás érvelő jellegű, de az érvek nem kellőképpen 

meggyőzők. 

 

 1–4 pont: Szegényes, szokványos, közhelyes gondolatsor, de tartalma a témáról szól.  

 

 0 pont: A megadott feladathoz egyáltalán nem kapcsolódó gondolatsor és 

semmitmondó, tartalmatlan megállapítások. Vagy: szövegnek nem minősíthető, 

összefüggéstelen mondathalmaz a fogalmazás. 

 

Σ: 10 pont 

 

IV. Találd ki, melyik szó rímel a vastag betűs szavakra Arany János Családi kör című 

versében! 

 

 Mintha lába kelne valamennyi rögnek – görögnek 

 

 Olvas a nagyobbik nem ügyelve másra – meglássa 

 

 Lesz öröm: alunni se tudnak az éjjel  – káposzta-levéllel 

 

 Szavuk sem igen van azalatt, míg esznek – embereknek 

 

 Majd a földre hintik a zizegő szalmát – birodalmát 

 

Σ: 5 pont 

 

V. Szövegértés 
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„Egyszer a kisfiam, amikor még alig tudott járni, gombostűimet akarta megkaparintani. 

Rémülten tettem a tűpárnát olyan helyre, hogy ne tudja elérni, és ezt mondtam: ’Ezt nem 

szabad’. A kicsi le akarta venni a tűpárnát, és keservesen sírt, amiért ez nem sikerült neki. 

Minél inkább próbáltam őt megnyugtatni, annál dühösebb lett. Végül a földre vetette magát, 

kézzel-lábbal rúgkapált maga körül.” 

Bizonyára minden szülő került már ilyen vagy ehhez hasonló helyzetbe. „De hát mégsem 

adhatom oda neki a gombostűimet!” – gondoljuk ilyenkor teljesen érthető módon. De vajon 

próbáltunk-e már belehelyezkedni ezekben a pillanatokban a gyerek szerepébe? Ha a gyerek 

számára elérhetetlen helyre tesszük azokat a dolgokat, amiket nem szabad megkaparintania, 

akkor kihasználjuk, hogy a gyerek kicsi és gyenge, és ezáltal tesszük lehetetlenné, hogy 

megcsinálja, amit szeretne. 

Előbb-utóbb mégis minden gyermek megtanulja a szabályokat, melyekkel nap mint nap 

találkozik. Az a gyermek, akinek elmagyarázták, hogy mit miért szabad és miért nem szabad, 

akinek segítettek megérteni a szabályokat, a tilalmakat, úgy érzi, hogy nem kényszerítették 

semmire, így a saját elhatározásából cselekedhet. Az a gyermek viszont, aki kényszerítő 

eszközök hatására, vagy esetleg a veréstől, büntetéstől való félelmében teszi meg, amit szülei 

követelnek tőle, lehet, hogy szófogadónak tűnik, ám a látszat csal. Ez a kikényszerített 

látszatengedelmesség nem őszinte, valódi szófogadás. Míg az igazi engedelmesség épp akkor 

nyújt kellő védelmet a gyerek számára, ha felügyelet nélkül van, addig a kényszer alatt álló 

gyermek legfeljebb a felnőtt jelenlétében teszi meg azt, amit kell. Ha egy ilyen látszólag 

engedelmes gyerek egyedül marad, gyakran valami rosszat tesz, és engedetlenségével 

életveszélyes helyzetekbe sodorhatja önmagát. 

„Másnap ismét nehéz helyzetbe kerültem, de egészen más taktikát választottam. A férjem 

reggel otthon felejtette az óráját. Én csak akkor vettem észre, amikor megláttam, hogy az 

értékes óra fiacskám kis praclijában himbálódzik. Az első pillanatban elfogott a félelem, hogy 

micsoda jelenet következik majd megint, ha a gyereknek ide kell adnia az órát. Aztán halvány 

reménnyel így szóltam: ’Ez apa órája, ehhez nem szabad nyúlnunk. Mit gondolsz, hova 

tegyük, hogy apa megtalálja, amikor hazajön? Hogy fog majd örülni, ha meglátja, hogy 

milyen ügyesen vigyáztál rá!’ Kisfiam a zongora tetejét választotta, így felemeltem őt, hogy 

felérje a zongorát, és mondtam, hogy tegye le az órát. És ő le is tette. Sugárzott a 

boldogságtól, hozzám simult, mintha hálás lenne nekem. Napközben többször meg kellett 

néznünk együtt az órát, hogy ott van-e a helyén. Amikor este apa hazaért, a kicsi izgatottan 

ráncigálta a szobába, és büszkén mutatta az órát a zongorán.” 

(Mogyorós Vera pszichológus Tiltás és engedelmesség című írása nyomán) 

 

1. Miért akarhatta a kisgyerek éppen a tűpárnát megszerezni? 

 logikus válasz: 2 pont 

2. Milyen dolgok fenyegetnek egy kisgyereket egy átlagos lakásban? Készíts listát! 

 adható: 3 pont 
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3. Helyezkedj az anyuka szerepébe, és magyarázd el a kisfiúnak, miért ne játsszon a 

tűpárnával!  

 adható: 3 pont 

 

Σ: 8 pont 
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A SZÜLŐFÖLD 

Témazáró dolgozat (Javítókulcs) 

A csoport 

 

I. Határozd meg az alábbi fogalmakat! Ha szükséges, példá(ka)t is hozz! 

 

 tájleíró költemény: a tájhoz való ragaszkodást kifejező lírai alkotás; pl. Petőfi Sándor: 

Az alföld 

3 pont 

 útleírás: Az útleírás olyan beszámoló valamely utazás élményeiről, amely a 

tapasztalatok tárgyszerű, tudományos hitelű és jelentőségű rögzítésére törekszik 

3 pont 

 téma: Valamely irodalmi alkotás tárgya, tartalma vagy alapgondolata. 

2 pont 

Σ: 8 pont 

 

II. Párosítsd az idézeteket a művekkel! 

 

1. „Örvény volt nekem a világ s titok.  

Hogy hittem még! – látóhatáromon  

úgy élt a sárkány, mint egy rossz rokon...” 

A Petőfi Sándor: Az alföld 

2. „Méneseknek nyargaló futása 

 Zúg a szélben, körmeik dobognak...” 

B Ady Endre: A föl-

földobott kő 

3. „A nyárfasoron haladtak, Sárszeg egyetlen aszfaltos 

utcáján, a Széchenyi utcán, mely egyenesen az 

állomásig vitt...” 

C Petőfi Sándor: 

Szülőföldemen 

4. „Itt születtem én ezen a tájon, 

Az alföldi szép nagy rónaságon...” 

D Szabó Lőrinc: 

Balassagyarmat 

5. „Ropogó hó takarta a várost. A lánchídi 

kőoroszlánok homlokán is hó volt, mintha valami 

fehér kendővel kötötték volna be a fejüket.” 

E Petőfi Sándor: Úti levelek 

Kerényi Frigyeshez 

6. „Tied vagyok én nagy haragomban, 

Nagy hűtlenségben, szerelmes gondban 

F Kosztolányi Dezső: Édes 

Anna 
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Szomoruan magyar.” 

7. „Fél napnál tovább tart az út a Hortobágyon 

keresztül s én, noha már sokszor jártam erre, nem 

győztem kibámulni magamat.” 

G Kosztolányi Dezső: 

Pacsirta 

 

1–D; 2–A; 3–G; 4–C; 5–F; 6–B; 7–E 

Σ: 7 pont 

 

III. Írd le, melyik szó rímel a vastag betűs szavakra Petőfi Sándor Az alföld című 

versében! 

 

Mit nekem te zordon Kárpátoknak 

Fenyvesekkel vadregényes tája  – járja 

 

Felröpűlök ekkor gondolatban 

Túl a földön felhők közelébe   – képe 

 

A tanyáknál szellők lágy ölében 

Ringatózik a kalászos búza   – koszorúzza 

 

A tanyákon túl a puszta mélyén 

Áll magányos, dőlt kéményü csárda  – vásárra 

 

Messze, hol az ég a földet éri, 

A homályból kék gyümölcsfák orma  – tornya 

 

Σ: 5 pont 
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IV. Szabó Lőrinc így ír gyermekkora színhelyéről, Balassagyarmatról: „látóhatáromon / 

úgy élt a sárkány, mint egy rossz rokon, / épp úgy élt, csak egy kicsit távolabb, / mint 

mi a Templom utca 10 alatt”. Saját tapasztalataidból, élményeidből kiindulva 

fogalmazd meg 8–10 mondatban, mit jelent számodra az a település, ahol élsz! 

 

 8–10 pont: A szöveg eredeti, ötletes, gondolatgazdag. A fogalmazás véleménykifejező, 

érvelő jellegű, az érvek logikusak. A szöveg kerek, egész, lezárt; formailag is tagolt; 

logikusan szerkesztett. 

 

 5–7 pont: A szöveg kevésbé ötletes és színes, esetleg közhelyes, semmitmondó 

megállapításai is vannak. A fogalmazás érvelő jellegű, de az érvek nem kellőképpen 

meggyőzők. 

 

 1–4 pont: Szegényes, szokványos, közhelyes gondolatsor, de tartalma a témáról szól.  

 

 0 pont: A megadott feladathoz egyáltalán nem kapcsolódó gondolatsor és 

semmitmondó, tartalmatlan megállapítások. Vagy: szövegnek nem minősíthető, 

összefüggéstelen mondathalmaz a fogalmazás. 

 

Σ: 10 pont 

 

V. Készíts 8–10 mondatos leírást arról az utcáról, amelyben laksz! 

 

 8–10 pont: A szöveg eredeti, ötletes, gondolatgazdag. A fogalmazás leíró jellegű, a 

leírásnak valamilyen rendje figyelhető meg benne. A szöveg kerek, egész, lezárt; 

formailag is tagolt; logikusan szerkesztett. 

 

 5–7 pont: A szöveg kevésbé ötletes és színes, esetleg közhelyes, semmitmondó 

megállapításai is vannak. A fogalmazás leíró jellegű, de a leírás megfelelő rendszere 

kevésbé fedezhető fel benne. 

 

 1–4 pont: Szegényes, szokványos, közhelyes gondolatsor, de tartalma a témáról szól.  

 

 0 pont: A megadott feladathoz egyáltalán nem kapcsolódó gondolatsor és 

semmitmondó, tartalmatlan megállapítások. Vagy: szövegnek nem minősíthető, 

összefüggéstelen mondathalmaz a fogalmazás. 

 

Σ: 10 pont 
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VI. Szövegértés 

 

Éppen elcsíptem a vonatot. Alig kapaszkodtam fel, már indult is. Déli egy óra sem volt még, 

és már zakatolt velem a vonat kifelé a városból, zötyögött, ringatott, siklott velem hazafelé, a 

hegyeim felé. Az ablakhoz nyomtam a homlokomat, bámultam az elsuhanó tájat, és 

lassacskán megnyugodtam, mert odakint minden egészen más volt, mint a városban. Minden 

fakó fehér volt, a szántóföldeket dér fedte, a fák is olyanok voltak, mintha havazott volna, 

pedig akkor, abban az évben még nem esett hó. Azzal a lelkesedéssel ültem az ablaknál, mint 

amikor gyerekkoromban vonatoztunk az apuval meg a nagyival, amikor az apu még nem volt 

igazgató főorvos, és nem volt autónk, ezért mindig vonattal utaztunk. Attól kezdve, hogy 

elindult a vonat, rátapadtam az üvegre, mert szerettem, hogy a vagon és a töltés magasából 

kinyílik a táj, hogy olyan messze láthatok, én, a kisgyerek áttekinthetek egész falvakat, 

völgyeket, hatalmas hegyeket egyetlen pillantásra, és addig nyomtam az orrom meg a 

homlokom az üvegnek, amíg meg nem érkeztünk oda, ahová éppen vonatoztunk.  

Csak bámultam kifelé az ablakon, néztem az óriás reklámokat meg a kerítéseket, a falvakat, a 

fákat, apró erdőket és ligeteket, bokrokat, patakokat és nádasokat, ahogy elsuhannak a 

vonatunk mellett. Jólesett látni a növényeket, a madarakat, még a háziállatokat is, az 

aprómarhákat, megnyugtató volt, jót tett, helyrebillentette kicsit a lelkemet, mert csak most 

vettem észre, hogy az utóbbi hónapokban már kezdtem azt hinni, hogy a földön nincs is 

egyéb, csak kő meg aszfalt meg autó meg könyv.  

Meresztettem a szememet, bámultam az udvarokat, a düledező, foghíjas léckerítéseket meg a 

színesre mázolt vaskapukat, a rég nem használt gémeskutakat meg a rácsos házikójú kerekes 

kutakat, a nejlonnal és kátránypapírral letakart, drótozott téglával megfogott szénaboglyákat, a 

disznóólakat és nyúlketreceket. Most még azt is jó volt látni, amit máskor soha, hogy minden 

faluban van egy-egy udvar, aminek a kerítése traktorgumiból, használt neoncsőből vagy 

széttrancsírozott, színes műanyag hordókból lett összeeszkábálva, mert egészen hihetetlen 

dolgokból tudnak az emberek kerítést barkácsolni maguknak, régi-régi varrógéplábakból meg 

vasgyári hulladékból, összegyűjtött, visszaválthatatlan üvegpalackokból és elaggott, rozsdás 

radiátorokból.  

(Száraz Miklós György Lonely planet című regénye nyomán) 

 

1. Miért tartja megnyugtatónak a tájat a szöveg elbeszélője? 

Azért, mert az teljesen eltér a várostól, ami nyugtalanító az elbeszélő számára. 

2 pont 

2. Milyen tárgyak jellemzik a városi életet az elbeszélő szerint? 

„kő meg aszfalt meg autó meg könyv” 

4 pont 
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3. Miért volt különleges élmény a vonatozás a szöveg elbeszélőjének 

kisgyermekkorában?  

Mert kisgyerek létére áttekinthetett „egész falvakat, völgyeket, hatalmas hegyeket 

egyetlen pillantásra”. 

2 pont 

 

Σ: 8 pont 

 

MINDÖSSZESEN: 48 PONT 
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A SZÜLŐFÖLD 

Témazáró dolgozat (Javítókulcs) 

B csoport 

 

I. Határozd meg az alábbi fogalmakat! Ha szükséges, példá(ka)t is hozz! 

 

 úti levél: Olyan úti beszámoló, melynek konkrét címzettje van, megszólít 

valakit, és személyesen neki mesél. Az utazó a helyszínről küldi, kicsit olyan, 

mintha helyszíni riport lenne. Szinte érezzük az ottani illatokat, mintha mi is 

részt vennénk az utazáson. Pl. Petőfi Sándor: Úti levelek Kerényi Frigyeshez 

3 pont 

 motívum: A sokszor ismétlődő témát, újra meg újra visszatérő kérdéskört 

motívumnak nevezzük. Pl.: bátorság, próbatétel, emlékezés. 

3 pont 

 képszerűség: konkrét, kézzelfogható dolgok nyelvi megjelenítése. 

2 pont 

Σ: 8 pont 

 

II. Párosítsd az idézeteket a művekkel! 

 

1. „Nekem a folyó tetszett legjobban, az Ipoly. 

 »Csupa örvény: sikoltasz, s már sodor!« –  

 mondták a nagyok…” 

A Petőfi Sándor: Az alföld 

2. „A nagy és tündöklő Bécs után ez a kis és 

szegényes Pest olyan meghittnek tetszett, hogy 

szinte elérzékenyült.” 

B Ady Endre: A föl-

földobott kő 

3. „Amott a látkör peremén a hortobágyi csárda, de 

nem a földön, hanem az égen… oda emelte föl a 

délibáb.” 

C Petőfi Sándor: 

Szülőföldemen 

4. „A csárdánál törpe nyárfaerdő 

Sárgul a királydinnyés homokban...” 

D Szabó Lőrinc: 

Balassagyarmat 

5. „És, jaj, hiába, mindenha szándék, 

Százszor földobnál, én visszaszállnék, 

Százszor is, végül is.” 

E Petőfi Sándor: Úti levelek 

Kerényi Frigyeshez 
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6. „Itt volt a Városháza, itt volt a Baross-kávéház, itt 

volt a gimnázium, évtizedek óta letaposott, rozoga 

kőlépcsőivel, kis fatornyával, melyben reggelente 

diákhívó harangszó csendül…” 

F Kosztolányi Dezső: Édes 

Anna 

7. „Ez a város születésem helye, 

Mintha dajkám dalával vón tele…” 

G Kosztolányi Dezső: 

Pacsirta 

 

1–D; 2–F; 3–E; 4–A; 5–B; 6–G; 7–C 

 

Σ: 7 pont 

 

III. Írd le, melyik szó rímel a vastag betűs szavakra Petőfi Sándor Az alföld című 

versében! 

 

Lenn az alföld tengersík vidékin 

Ott vagyok honn, ott az én világom   – látom 

 

Délibábos ég alatt kolompol 

Kis-Kunságnak száz kövér gulyája   – várja 

 

Idejárnak szomszéd nádasokból 

A vadlúdak esti szürkületben   – meglebben 

 

Ott tenyészik a bús árvalányhaj 

S kék virága a szamárkenyérnek   – térnek 

 

Szép vagy, alföld, legalább nekem szép! 

Itt ringatták bölcsőm, itt születtem.   – fölöttem 
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Σ: 5 pont 

 

IV. Ady Endre így fogalmaz A föl-földobott kő című versében: „Tied vagyok én nagy 

haragomban, / Nagy hűtlenségben, szerelmes gondban / Szomoruan magyar”. 

Hasonlítsd össze 8–10 mondatban a költő hazaszeretetét a sajátoddal! 

 

 8–10 pont: A szöveg eredeti, ötletes, gondolatgazdag. A fogalmazás véleménykifejező, 

érvelő jellegű, az érvek logikusak. A szöveg kerek, egész, lezárt; formailag is tagolt; 

logikusan szerkesztett. 

 

 5–7 pont: A szöveg kevésbé ötletes és színes, esetleg közhelyes, semmitmondó 

megállapításai is vannak. A fogalmazás érvelő jellegű, de az érvek nem kellőképpen 

meggyőzők. 

 

 1–4 pont: Szegényes, szokványos, közhelyes gondolatsor, de tartalma a témáról szól.  

 

 0 pont: A megadott feladathoz egyáltalán nem kapcsolódó gondolatsor és 

semmitmondó, tartalmatlan megállapítások. Vagy: szövegnek nem minősíthető, 

összefüggéstelen mondathalmaz a fogalmazás. 

 

Σ: 10 pont 

 

V. Készíts 8–10 mondatos leírást arról a településről, amelyben laksz! 

 

 8–10 pont: A szöveg eredeti, ötletes, gondolatgazdag. A fogalmazás leíró jellegű, a 

leírásnak valamilyen rendje figyelhető meg benne. A szöveg kerek, egész, lezárt; 

formailag is tagolt; logikusan szerkesztett. 

 

 5–7 pont: A szöveg kevésbé ötletes és színes, esetleg közhelyes, semmitmondó 

megállapításai is vannak. A fogalmazás leíró jellegű, de a leírás megfelelő rendszere 

kevésbé fedezhető fel benne. 

 

 1–4 pont: Szegényes, szokványos, közhelyes gondolatsor, de tartalma a témáról szól.  
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 0 pont: A megadott feladathoz egyáltalán nem kapcsolódó gondolatsor és 

semmitmondó, tartalmatlan megállapítások. Vagy: szövegnek nem minősíthető, 

összefüggéstelen mondathalmaz a fogalmazás. 

 

Σ: 10 pont 

 

VI. Szövegértés 

 

Amidőn Perzsiába való utazásom közben, odahagyva Mukhlisz Emin pasának, Trapezunt 

kormányzójának vendégszerető hajlékát, egy kis kereskedelmi karavánnal lassan léptetve 

tartottam fölfelé a Pontusz hegység emelkedésén, és rávetettem pillantásomat a távolba vesző 

tengerre: először éreztem, hogy szívem összeszorul, és lelkemben a kalandok vágya először 

kelt tusára vállalkozásom bizonytalanságának és veszedelmeinek riasztó érzetével.  

Szép tavaszi nap volt. A propontuszi hegyek közt az első állomásig vivő egész utam fenséges 

képe és csodás természeti szépségei lassankint elűzték komor gondolataimat, és már-már 

győzedelmessé vált bennem a rajongás. De midőn estefelé betértem a karavánszeráj utálatos, 

piszkos fülkéjébe, aztán leterítettem a puszta földre szőnyegemet, és fáradtan az első lovagló 

út viszontagságaitól, magamnak kellett elkészíteni sovány vacsorámat, akkor erőt vett rajtam 

helyzetem fagyos komolysága és első ízben éreztem a különbséget a rideg valóság és a rózsás 

ábrándok között. A rizskása, melyet főztem, megkozmásodott; a zsír avas volt, s a kenyér, 

melyet hozzája ettem, a legélvezhetetlenebb fajtából való volt a között, mely török földön 

valaha ennem adatott. Éjjeli szállásom a hideg földön minden volt inkább, csak kényelmes 

nem volt, és hogy még is mélységes álomba estem, azt csak első lovaglásom fáradalmának 

köszönhettem. Ez első hosszú lovaglás gyötrelmes hatását két vagy három napig megéreztem 

minden porcikámban.  

Erzerumba érve, hol egykori főnököm, Daim Husszein pasa, a katonai kormányzó, látott 

magánál vendégszeretettel, részem volt újra némi pihenésben. E háznál való tartózkodásom 

közben ismerkedtem meg egy merőben eredeti módjával annak, hogyan lehet a babonát a 

rendőrség szolgálatába állítani. A pasa elvesztette drága gyémántos gyűrűjét, s mert azon a 

napon nem tette ki lábát a házból, jogos volt a föltevése, hogy megkerül, hacsak el nem orozta 

egyike ez ő nagyszámú szolgáinak. Minthogy minden kutatás hiábavaló volt, Hidajet efendi 

egy csodatevő sejket hivatott magához. Ez leült a ház nagy előcsarnokába, hova már előbb az 

egész háznépet összecsődítették. Ott volt a pasa is egész kíséretével. Én türelmetlenül vártam 

az elkövetkezendőket, mikor a sejk, törökös módon keresztbe vetett lábbal ülve, egy fekete 

kakast vett elő a köpönyege alól. Az ölébe téve felszólította a szolgákat, hogy vonuljon el 

sorra előtte mind, simítsa meg tenyerével gyöngén a kakast, a kezét pedig rejtse tüstént a 

zsebébe, mert – így szólt a sejk – a kakas menten el fogja árulni a tolvajt egy kukorításával. 

Amikor a szolgák mind elvonultak már a sejk előtt, és a kakast megérintették, a sejk 

mindenkit sorra felszólított, hogy mutassa meg neki a kezét. Valamennyi kéz fekete volt, 
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egynek a kivételével, mely fehér maradt, s melynek gazdájában a tolvaj kilétét nyomban meg 

is állapították. Mert a kakas tolla be volt hintve korommal, s mivel a tolvaj, attól való 

féltében, hogy elárulja magát, nem merte megsimítani, a keze fehéren maradt, és bűnössége 

emiatt, természetes módon, kiviláglott. A tolvaj elvette büntetését, a sejk meg a jutalmát. 

(Vámbéry Ármin Küzdelmeim című műve nyomán) 

 

1. Milyen érzésekről ejt szót az elbeszélő? Milyen érzések lehettek benne az indulás 

előtt? 

Izgalom, kalandvágy, bizonytalanság, félelem. 

4 pont 

2. Próbáld meg a szövegből kikövetkeztetni, mi lehet az a „karavánszeráj”! 

Valamiféle vendéglátó hely. 

2 pont 

3. Történik-e varázslat a gyűrű keresésének történetében? Miért? 

Nem, mert „a kakas tolla be volt hintve korommal, s mivel a tolvaj, attól való féltében, 

hogy elárulja magát, nem merte megsimítani, a keze fehéren maradt, és bűnössége 

emiatt, természetes módon, kiviláglott”. 

 2 pont 

Σ: 8 pont 

 

MINDÖSSZESEN: 48 PONT 
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VERSEK 

Témazáró dolgozat (Javítókulcs) 

A csoport 

 

I. Párosítsd az idézeteket a műcímekkel! 

 

1. „Megtehetne száz bolondságot, 

s nem tesz egyet sem” 

A Kiss Ottó: Csillagszedő Márió 

2. „Belepik a ligetet, belepik a szigetet, 

összefogózva már nem didereg” 

B Varró Dániel: Hat jó játék kisbabáknak 

3. „Jó játék a cicafarok, 

szélte pont egy babamarok.” 

C Szabó T. Anna: hóhullásban 

4. „Körülbelül annyit értek a világból, 

amennyit egy hangya ért belőlem.” 

D Lackfi János: Bűvésznek lenni 

 

1-D; 2-C; 3-B; 4-A 

 

Σ: 4 pont 

 

II. Érvelj amellett 3‒4 mondatban, hogy nem a költő beszél az irodalmi művekben! 

(Gondolj a Csillagszedő Márió című versre!) 

 

 3–4 pont: A szöveg eredeti, ötletes, gondolatgazdag. A fogalmazás leíró jellegű, a 

leírásnak valamilyen rendje figyelhető meg benne. A szöveg kerek, egész, lezárt; 

formailag is tagolt; logikusan szerkesztett. 

 

 2 pont: A szöveg kevésbé ötletes és színes, esetleg közhelyes, semmitmondó 

megállapításai is vannak. A fogalmazás leíró jellegű, de a leírás megfelelő rendszere 

kevésbé fedezhető fel benne. 

 

 1 pont: Szegényes, szokványos, közhelyes gondolatsor, de tartalma a témáról szól.  
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 0 pont: A megadott feladathoz egyáltalán nem kapcsolódó gondolatsor és 

semmitmondó, tartalmatlan megállapítások. Vagy: szövegnek nem minősíthető, 

összefüggéstelen mondathalmaz a fogalmazás. 

 

Σ: 4 pont 

 

III. Költői képek felismerése: kösd össze az idézetet a hozzá tartozó meghatározással! 

 

1. „Magányosabb vagyok, mint egy hős.” A megszemélyesítés 

2. „Alszik alatta a rét meg az erdő” B hasonlat 

3. „…a sok pihe csillag, 

tollpuha paplana csillog-villog” 

C metafora 

 

1-B; 2-A; 3-C 

 

Σ: 3 pont 

 

IV. Igaz vagy hamis? Írj az állítás mellé I vagy H betűt! 

 

1. Kiss Ottó versét a rímtelenség miatt inkább elbeszélő költeménynek nevezhetjük. I 

2. A Hóhullásban című vers a hosszú és rövid szótagok szabályos váltakozásától  

muzsikál.                               H 

3. A Bűvésznek lenni című vers valójában a költői mesterségről szól.   I 

 

Σ: 3 pont 

 

V. Melyik vers tetszett a legjobban az olvasottak közül, és miért? Írd le 8‒10 mondatos 

fogalmazásban! 

 

 8–10 pont: A szöveg eredeti, ötletes, gondolatgazdag. A fogalmazás leíró jellegű, a 

leírásnak valamilyen rendje figyelhető meg benne. A szöveg kerek, egész, lezárt; 

formailag is tagolt; logikusan szerkesztett. 
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 5–7 pont: A szöveg kevésbé ötletes és színes, esetleg közhelyes, semmitmondó 

megállapításai is vannak. A fogalmazás leíró jellegű, de a leírás megfelelő rendszere 

kevésbé fedezhető fel benne. 

 

 1–4 pont: Szegényes, szokványos, közhelyes gondolatsor, de tartalma a témáról szól.  

 

 0 pont: A megadott feladathoz egyáltalán nem kapcsolódó gondolatsor és 

semmitmondó, tartalmatlan megállapítások. Vagy: szövegnek nem minősíthető, 

összefüggéstelen mondathalmaz a fogalmazás. 

 

Σ: 10 pont 

 

VI. Szövegértés 

 

Lackfi János A részeg elefánt című könyvét mutatta be az összegyűlteknek, 

többségében gyerekeknek. 

Lackfi rögtön belevágott a közepébe: „Egy bepiált állat kedvéért gyűltünk össze, akit 

úgy hívnak, hogy részeg elefánt”. Kiderült, hogy ez a nyolcadik gyerekkönyve a szerzőnek, 

aki azért is kedveli ezt a címet, mert így is lehet olvasni: „Lackfi János a részeg elefánt.” 

„Hogy kerül a részeg elefánt az asztalra?”– kérdezte önmagát tovább Lackfi. Hiszen nincs a 

könyvben olyan című vers, hogy „részeg elefánt”. A címötlet akkor jutott eszébe, amikor látta 

a Sivatagi Show című filmet. Az erjedt gyümölcstől berúgott állatok közül az elefántok 

dülöngéltek a legviccesebben, pont úgy, mint egy oszlopokra épített épület. 

Szóba kerültek a Kövér Lajos-könyvek is. A Kövér Lajos-mesekönyvek hőse úgy 

született, hogy Lackfi négy évig ott lakott a családjával együtt a Kövér Lajos utcában. Öt 

gyerekük van, Ágnes 7 és fél éves, ő a legkisebb, a legnagyobb pedig – egyetlen fiúként – 17 

és fél. Akkoriban még oviba járt a nagyfiú, és mindig megkérdezte, ki az a Kövér Lajos? 

Lackfi elképzelt egy nagy kövér embert, aki olyan kövér, hogy meg sem tud mozdulni, és már 

akkor kitalált neki egy barátot, akit úgy hívnak, hogy Sovány Laci. Ő eredetileg nem volt 

erős, de aztán Lajost emelgetve megerősödött, és fantasztikus kalandokat élt át az utca 

névadójával együtt. 

Szó esett még a most épp nem kapható Apám kakasa című versgyűjteményről is, 

melyet két évvel ezelőtt írt Vörös Istvánnal együtt Lackfi János. Ebben a klasszikus magyar 

gyerekversek párjaként a mai változat is szerepel az ő átiratukban. A Bóbita címen ismert 

Weöres – vers például így kezdődik, „Józsika, Józsika csápol”… (Szerintem azért is 

kivételesen jó ez vállalkozás, mert a mai gyerekolvasókhoz – az új változat nyomán – közel 

kerül a klasszikus vers is.) A kötetet most nyomják újra, a könyvfesztiválra ez is meglesz. 
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(A www.csodaceruza.hu cikke nyomán) 

 

4. Miért humoros és félreérthető, ha így olvassuk a címet: „Lackfi János a részeg 

elefánt”? 

Lackfi a szerzője a műnek. Úgy lehet érteni, mintha ő maga lenne a részeg elefánt. 

2 pont 

5. Mely művei kapcsán beszél Lackfi a címadásról vagy az ötletről, ami nyomán 

megszületett a mű? 

A részeg elefánt, Kövér Lajos-könyvek 

2 pont 

6. Milyen kalandot élhet át együtt Kövér Lajos és Sovány Laci? Írd le röviden, 4‒5 

mondatban! 

Egyéni válaszokat várunk (kapcsolódjon azért az olvasott, ill. a nevükben rejlő 

tulajdonságokhoz). 

4 pont 

 

Σ: 8 pont 

ÖSSZESEN: 32 pont 
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VERSEK 

Témazáró dolgozat (Javítókulcs) 

B csoport 

 

I. Párosítsd az idézeteket a műcímekkel! 

 

1. „Én húztam meg, mit akarok? 

Jó játék a cicafarok.” 

A Kiss Ottó: Csillagszedő Márió 

2. „szájából égő villanykörték 

potyognak, hogyha nagyot ásít” 

B Varró Dániel: Hat jó játék kisbabáknak 

3. „Amikor apa legutoljára 

összecsomagolt, 

úgy csináltam, mintha aludnék.” 

C Szabó T. Anna: Hóhullásban 

4. „Alszik alatta a rét meg az erdő, 

könnyű dunna, pihepuha felhő” 

D Lackfi János: Bűvésznek lenni 

 

1-B; 2-D; 3-A; 4-C 

 

Σ: 4 pont 

 

II. Érvelj amellett 3‒4 mondatban, hogy a rímek nem szükségesek egy költeményhez! 

Hozz példát a Csillagszedő Márió című versből! 

 

 3–4 pont: A szöveg eredeti, ötletes, gondolatgazdag. A fogalmazás leíró jellegű, a 

leírásnak valamilyen rendje figyelhető meg benne. A szöveg kerek, egész, lezárt; 

formailag is tagolt; logikusan szerkesztett. 

 

 2 pont: A szöveg kevésbé ötletes és színes, esetleg közhelyes, semmitmondó 

megállapításai is vannak. A fogalmazás leíró jellegű, de a leírás megfelelő rendszere 

kevésbé fedezhető fel benne. 

 

 1 pont: Szegényes, szokványos, közhelyes gondolatsor, de tartalma a témáról szól.  
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 0 pont: A megadott feladathoz egyáltalán nem kapcsolódó gondolatsor és 

semmitmondó, tartalmatlan megállapítások. Vagy: szövegnek nem minősíthető, 

összefüggéstelen mondathalmaz a fogalmazás. 

 

Σ: 4 pont 

 

III. Költői képek felismerése: kösd össze az idézetet a hozzá tartozó meghatározással! 

 

1. „A vízben csak a Nap fürdött,  

és olyan volt,  

mint a műanyag narancs  

Márió üvegszekrényében.” 

A megszemélyesítés 

2. „perdül és táncol, kanyarog a hó” B metafora 

3. „Alszik alatta a rét meg az erdő, 

könnyű dunna, pihepuha felhő” 

C hasonlat 

 

1-C; 2-A; 3-B 

 

Σ: 3 pont 

 

IV. Igaz vagy hamis? Írj az állítás mellé I vagy H betűt! 

 

4. A Csillagszedő Márió című verset olvasva úgy érezhetjük, hogy szinte zenélnek, 

csilingelnek az olvasott szavai.        H 

5. A Hóhullásban című vers a közösségi összetartásról is szól.    I 

6. Lackfi János Bűvésznek lenni című versében allegóriát alkalmaz: bűvészről beszél, holott 

költőről szeretne szólni.         I 

 

Σ: 3 pont 
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V. Melyik vers tetszett a legjobban az olvasottak közül, és miért? Írd le 8‒10 mondatos 

fogalmazásban! 

 

 8–10 pont: A szöveg eredeti, ötletes, gondolatgazdag. A fogalmazás leíró jellegű, a 

leírásnak valamilyen rendje figyelhető meg benne. A szöveg kerek, egész, lezárt; 

formailag is tagolt; logikusan szerkesztett. 

 

 5–7 pont: A szöveg kevésbé ötletes és színes, esetleg közhelyes, semmitmondó 

megállapításai is vannak. A fogalmazás leíró jellegű, de a leírás megfelelő rendszere 

kevésbé fedezhető fel benne. 

 

 1–4 pont: Szegényes, szokványos, közhelyes gondolatsor, de tartalma a témáról szól.  

 

 0 pont: A megadott feladathoz egyáltalán nem kapcsolódó gondolatsor és 

semmitmondó, tartalmatlan megállapítások. Vagy: szövegnek nem minősíthető, 

összefüggéstelen mondathalmaz a fogalmazás. 

 

Σ: 10 pont 

 

VI. Szövegértés 

 

A Szólít a szörny című ifjúsági regény fordítója, Szabó T. Anna kapta az év fordítója 

elismerést az IBBY-díjak átadásán. A költő, műfordító szerint Patrick Ness könyve katartikus 

élmény. 

Szabó T. Anna az MTI-nek elmondta, hogy régóta foglalkozik műfordítással, húsz éve 

dolgozik kiadóknak, a folyóirat-fordítások mellett több mint negyven hosszabb-rövidebb 

könyv, színdarab vagy verseskötet ment át a kezén, és azért örül különösen az elismerésnek, 

mert úgy érzi, ez a díj erőt ad a folytatáshoz. 

„A gyerekkönyveket különösen szeretem, életem első fordítása, ami persze még nem 

jelent meg, szintén egy mesekönyv volt 13 éves koromban. Az ilyen munkával azonnal le 

tudom tesztelni a szöveget a gyerekeimen” ‒ mesélte. Patrick Ness könyvét is felolvasta 

nekik, mert nem állhatták meg, hogy végig ne lapozzák. A sötéten gyönyörű rajzok, Jim Kay 

munkái rögtön megragadták az érdeklődésüket, és kíváncsiak lettek a történetre. 

„A Szólít a szörny 10‒12 éves kor felett bárkinek való, aki nem ijed meg az 

árnyékától, illetve az élet árnyékos oldalától. Aki még emlékszik a félelmetes Grimm-mesékre 

vagy az Andersen-mesék szívfacsaró igazságtalanságára, az is meg fog lepődni: ez a történet 

annál is mélyebb és felkavaróbb, de legalább annyira szép” ‒ fogalmazott Szabó T. Anna. 
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A Szólít a szörny című könyvben egy kamaszodó gyerek próbál megbirkózni az 

elfogadhatatlannal, súlyosan beteg édesanyjának közelgő halálával. Az írónő szerint a 

gyerekek nem riadnak meg az ilyen szokatlan könyvektől. 

„Nagy szükségük van a félelemoldásra, vagy azoknak a dolgoknak a megismerésére, 

megértésére, amelyekről a felnőttek nem szívesen beszélnek, hanem inkább pszichológushoz 

járnak, gyógyszert szednek vagy önbizalom-erősítő, szorongáscsökkentő könyveket olvasnak. 

Pedig a segítség kéznél van: ma is írnak nagyszerű regényeket és verseket. A meseterápia nem 

új találmány, és Patrick Ness könyve kiválóan alkalmazható ilyen segítő célokra. A 

betegséget és a halált nem győzhetjük le, de a fájdalmunkon erőt vehetünk. Már az is segít, ha 

beszélgetünk a megrázkódtatásainkról, és nem fojtjuk el azokat, mint a regénybeli fiú. A 

kimondás bátorsága feloldoz” ‒ fejtette ki a fordító. 

 

1. Milyen alkotói szerepet játszottak az alábbi emberek a könyv magyarországi 

megjelenésében: Patrick Ness, Szabó T. Anna, Jim Kay? 

Patrick Ness: a könyv szerzője; Szabó T. Anna: fordító; Jim Kay: illusztrátor/rajzoló 

3 helyes válasz esetén 2 pont, 2 helyes válasz esetén 1 pont, 1‒0 helyes válasz esetén 0 

pont 

2. Milyen két dolgot javasol segítségnek a félelemoldáshoz Szabó T. Anna? 

Regények és versek. 

2 pont 

3. Mit gondolsz, tényleg való 10‒12 éves gyerekeknek ilyen könyv, ami ennyire komoly 

témáról szól? Igaza van az írónőnek, miszerint „a gyerekek nem riadnak meg az ilyen 

szokatlan könyvektől”? 4‒5 mondatban fejtsd ki válaszod! 

Egyéni válaszokat várunk. 

4 pont 

Σ: 8 pont 

 

ÖSSZESEN: 32 pont 
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A PÁL UTCAI FIÚK 

Témazáró dolgozat (Javítókulcs) 

A csoport 

 

I. Egészítsd ki az alábbi meghatározásokat! Segítség: a kihagyott rész annyi vonalkából 

áll, ahány betűs a keresett szó (a kétjegyű betűket két vonalka jelöli). 

 

1. A regény az epika műnemébe tartozó, hosszabb terjedelmű műfaj, amely  

történetet mond el. 

2 pont 

 

2. A cselekmény az elbeszélő művek összefüggő eseménysora. 

1 pont 

 

3. Egy-egy mozdulatból, szóból, vitából, összecsapásból áll össze maga az esemény, és 

ezek együtteséből a cselekmény. 

1 pont 

Σ: 4 pont 

 

II. Meséld el 5‒6 mondatban, milyen kapcsolat van az alábbi szereplők között! 

 

 Boka – Nemecsek 

 

 5–6 pont: A szöveg eredeti, ötletes, gondolatgazdag. A fogalmazás elbeszélő jellegű, 

az elbeszélésnek valamilyen rendje figyelhető meg benne. A szöveg kerek, egész, 

lezárt; formailag is tagolt; logikusan szerkesztett. 

 

 4–5 pont: A szöveg kevésbé ötletes és színes, esetleg közhelyes, semmitmondó 

megállapításai is vannak. A fogalmazás elbeszélő jellegű, de az elbeszélés megfelelő 

rendszere kevésbé fedezhető fel benne. 

 

 2–3 pont: Szegényes, szokványos, közhelyes gondolatsor, de tartalma a témáról szól.  

 

 0–1 pont: A megadott feladathoz egyáltalán nem kapcsolódó gondolatsor és 

semmitmondó, tartalmatlan megállapítások. Vagy: szövegnek nem minősíthető, 

összefüggéstelen mondathalmaz a fogalmazás. 
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Σ: 6 pont 

 

III. Jellemezd 8‒10 mondatban Áts Ferit, a vörösingesek vezérét! 

 

 8–10 pont: A szöveg eredeti, ötletes, gondolatgazdag. A fogalmazás elbeszélő jellegű, 

az elbeszélésnek valamilyen rendje figyelhető meg benne. A szöveg kerek, egész, 

lezárt; formailag is tagolt; logikusan szerkesztett. 

 

 5–7 pont: A szöveg kevésbé ötletes és színes, esetleg közhelyes, semmitmondó 

megállapításai is vannak. A fogalmazás elbeszélő jellegű, de az elbeszélés megfelelő 

rendszere kevésbé fedezhető fel benne. 

 

 1–4 pont: Szegényes, szokványos, közhelyes gondolatsor, de tartalma a témáról szól.  

 

 0 pont: A megadott feladathoz egyáltalán nem kapcsolódó gondolatsor és 

semmitmondó, tartalmatlan megállapítások. Vagy: szövegnek nem minősíthető, 

összefüggéstelen mondathalmaz a fogalmazás. 

 

Σ: 10 pont 

 

IV. Igaz vagy hamis? Írj az állítás mellé I vagy H betűt! 

 

6. Amikor Nemecseket megfürdették a vörösingesek, az einstand volt. H 

7. Geréb sokkal kevesebb szavazatot kapott az elnökválasztáson, mint Boka. I 

8. A vörösingesek azért akarták elfoglalni a grundot, hogy legyen játékterük. I 

9. Áts Feri gratulált a Pásztoroknak a sikeres einstandjukhoz.   H 

10. Nemecseket a csata után kinevezik kapitánnyá.    I 

 

Σ: 5 pont 

 

V. Szövegértés 

 

‒ Pecsét is van? Hol a pecsét? 

‒ A Barabás a pecsétőr. 

Most Barabáson volt a sor. Most ő lépett elő. Gyilkos pillantást vetett Kolnayra, akivel mindig 

baja volt. Még emlékezetében volt a kalapügy a grundon… De nem tehetett semmi egyebet, 

szépen letette a gumiból készült bélyegzőt a zöld tanári asztalra, a hozzá való tintapárnás 
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bádogskatulyával együtt. A tanár megnézte a pecsétnyomót. Ez volt ráírva: Gittgyűjtő 

Egyesület, Budapest, 1889. Rácz tanár úr elfojtotta a mosolygását, és megint megcsóválta a 

fejét. Ezen felbátorodott Barabás. Az asztal felé nyúlt, és vissza akarta venni a pecsétnyomót. 

De a tanár úr rátette a kezét. 

‒ Mit akarsz? 

‒ Kérem ‒ vágta ki Barabás ‒, én esküt tettem, hogy inkább az életemmel is megvédelmezem 

a pecsétet, de a kezemből ki nem adom. 

A tanár úr zsebre dugta a pecsétet. 

‒ Csönd! ‒ mondta. 

De Barabás most már nem maradt nyugton. 

‒ Akkor ‒ szólt ‒ tessék a Cselétől is a zászlót elvenni. 

‒ Hát zászló is van? Add ide ‒ mondta a tanár Csele felé fordulva. Csele benyúlt a zsebébe, és 

egy picike kis drótnyelű zászlót húzott onnan elő. Ezt is a nővére csinálta, mint a grund 

zászlaját. Általában az ilyen varrni való dolgokat mind a Csele nővére csinálta. De ez a zászló 

piros-fehér-zöld volt, s ez volt ráírva: Gittgyűjtő Egyesület, Budapest, 1889. Esküszünk, hogy 

rabok továb nem leszünk! 

‒ Hm ‒ szólt a tanár úr ‒, ki az a finom madár, aki a tovább-ot egy b-vel írja? Ki írta ezt? 

Senki nem felelt. A tanár úr dörgő hangon ismételte a kérdést: 

‒ Ki írta ezt? 

Ekkor Csele gondolt egyet. Azt gondolta, hogy miért mártsa ő be a bajba a fiúkat. A tovább-ot 

ugyan Barabás írta egy b-vel, de miért szenvedjen Barabás? Tehát szerényen ezt mondta: 

‒ A nővérem írta, kérem. 

És nyelt egyet utána. Nem volt szép tőle, de megmentette ezzel a pajtását… A tanár nem felelt 

semmit. És a fiúk most összevissza kezdtek beszélni. 

‒ Kérem, a Barabástól nem szép, hogy elárulta a zászlót ‒ jegyezte meg dühösen Kolnay. 

Barabás mentegetőzött: 

‒ Mindig velem van baja! Ha tőlem elvették a pecsétet, akkor már úgyis vége van az 

egyletnek. 

‒ Csönd! ‒ vágta el a vitát Rácz tanár úr. ‒ Majd segítek én a bajotokon. Ezennel fel van osz-

latva az egylet, és meg ne halljam többé, hogy ilyesmikbe keveredtek! Magaviseletből vala-

mennyien szabályszerűt fogtok kapni, és Weisz pedig kevésbé szabályszerűt, mert ő volt az 

elnök. 

 

1. Ki írta föl a zászlóra a feliratot? („Esküszünk, hogy rabok továb nem leszünk!”) 

Barabás. 

2 pont 

 

2. Mikor alakult a Gittgyűjtő Egyesület? 

1889. 

2 pont 

 

3. „Rácz tanár úr elfojtotta a mosolygását, és megint megcsóválta a fejét.” Figyeld meg 

Rácz tanár úr hozzáállását: mást mutat kifelé, mint amit valójában gondol. Mondd el 
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az olvasott történetet 4‒5 mondatban az ő szemszögéből, ahogy a tanári szobában 

meséli egy kollégájának! 

Egyéni válaszokat várunk. 

0‒4 pont 

Σ: 8 pont 

 

ÖSSZESEN: 33 PONT 



74 

 

A PÁL UTCAI FIÚK 

Témazáró dolgozat (Javítókulcs) 

B csoport 

 

I. Egészítsd ki az alábbi meghatározásokat! Segítség: a kihagyott rész annyi vonalkából 

áll, ahány betűs a keresett szó (a kétjegyű betűket két vonalka jelöli). 

 

1. A regény az epika műnemébe tartozó, hosszabb terjedelmű műfaj, amely  

történetet mond el. 

2 pont 

 

2. A cselekmény az események láncolatát jelenti, olyan történések sorozatát, amelyek a 

regény fő- és mellékszereplőivel megtörténnek. 

1 pont 

 

3. Egy-egy mozdulatból, szóból, vitából, összecsapásból áll össze maga az esemény, s az 

események együtteséből a cselekmény. 

1 pont 

Σ: 4 pont 

 

II. Meséld el 5‒6 mondatban, milyen kapcsolat van az alábbi szereplők között! 

 

 Áts Feri – Nemecsek 

 

 5–6 pont: A szöveg eredeti, ötletes, gondolatgazdag. A fogalmazás elbeszélő jellegű, 

az elbeszélésnek valamilyen rendje figyelhető meg benne. A szöveg kerek, egész, 

lezárt; formailag is tagolt; logikusan szerkesztett. 

 

 4–5 pont: A szöveg kevésbé ötletes és színes, esetleg közhelyes, semmitmondó 

megállapításai is vannak. A fogalmazás elbeszélő jellegű, de az elbeszélés megfelelő 

rendszere kevésbé fedezhető fel benne. 

 

 2–3 pont: Szegényes, szokványos, közhelyes gondolatsor, de tartalma a témáról szól.  
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 0–1 pont: A megadott feladathoz egyáltalán nem kapcsolódó gondolatsor és 

semmitmondó, tartalmatlan megállapítások. Vagy: szövegnek nem minősíthető, 

összefüggéstelen mondathalmaz a fogalmazás. 

 

Σ: 6 pont 

 

III. Jellemezd 8‒10 mondatban Bokát, a Pál utcaiak vezérét! 

 

 8–10 pont: A szöveg eredeti, ötletes, gondolatgazdag. A fogalmazás elbeszélő jellegű, 

az elbeszélésnek valamilyen rendje figyelhető meg benne. A szöveg kerek, egész, 

lezárt; formailag is tagolt; logikusan szerkesztett. 

 

 5–7 pont: A szöveg kevésbé ötletes és színes, esetleg közhelyes, semmitmondó 

megállapításai is vannak. A fogalmazás elbeszélő jellegű, de az elbeszélés megfelelő 

rendszere kevésbé fedezhető fel benne. 

 

 1–4 pont: Szegényes, szokványos, közhelyes gondolatsor, de tartalma a témáról szól.  

 

 0 pont: A megadott feladathoz egyáltalán nem kapcsolódó gondolatsor és 

semmitmondó, tartalmatlan megállapítások. Vagy: szövegnek nem minősíthető, 

összefüggéstelen mondathalmaz a fogalmazás. 

 

Σ: 10 pont 

 

IV. Igaz vagy hamis? Írj az állítás mellé I vagy H betűt! 

 

6. „Ne félj, Nemecsek!” – mondták a Pásztorok Nemecseknek a farakás tetejéről. H 

7. Nemecsek saját maga fedte föl magát, amikor a fa tetejéről kihallgatta a vörösingesek 

tanácskozását.          I 

8. Geréb fenyegetéssel próbálta meg rávenni Janót, hogy űzze el a fiúkat a grundról. H 

9. Nemecsek leteríti Áts Ferit, ezzel dől el a csata kimenetele.    I 

10. A könyv végén kiderül: a grund helyére házat fognak építeni.    I 

 

Σ: 5 pont 

 

V. Szövegértés 
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Csúsztak-másztak tovább, és csakhamar a dombhoz értek. Ide, a domb egyik oldalába, mint 

már tudjuk, olyan kis mesterséges várromot építettek, aminőt nagyúri kertekbe szokás építeni, 

gondosan utánozva a régi várak építési módját, mesterséges mohával teletűzdelve a nagy 

kövek közeit. 

‒ Ez itt a várrom ‒ magyarázta Boka. ‒ Itt vigyáznunk kell, mert hallottam, hogy a vörös-

ingesek ide is ki szoktak rándulni. 

Csónakos is megszólalt: 

‒ Micsoda vár ez? A történelemben nem tanultuk, hogy a Füvészkertben vár lett volna… 

‒ Ez csak rom. Ezt már romnak építették. 

Nemecsek nevetni kezdett. 

‒ Hát ha már építették, miért nem építettek új várat? Száz év múlva magától rom lett volna 

belőle… 

‒ Ejnye, de jó kedved van! ‒ szólt rá Boka. ‒ Bezzeg ha majd szemedbe néznek a Pásztorok, 

elmegy a kedved a tréfától! 

Valóban, a kis Nemecsek erre savanyú pofát vágott. Olyan fiú volt, aki minduntalan 

elfelejtette, hogy baj van. Folyton emlékeztetni kellett rá. 

S azzal fölfelé kezdtek mászni a bodzabokrok közt, a rom kövein kapaszkodva, a dombra. 

Most Csónakos ment elöl. Egyszerre úgy, ahogy volt, négykézláb, megállott. Fölemelte a jobb 

kezét. Majd hátrafordult, és ijedt hangon szólt: 

‒ Itt jár valaki. 

Lebújtak a magas fűbe. A mindenféle gizgaz jól eltakarta kis alakjukat. Csak a szemeik 

villogtak ki a sűrűből. Figyeltek. 

‒ Tedd a földre a füledet, Csónakos ‒ adta ki suttogva a parancsot Boka. ‒ Az indiánok így 

szoktak hallgatózni. Így könnyen meghallja az ember, ha jár valaki a közelben. 

Csónakos engedelmeskedett. Lehasalt a földre, s egy helyen, ahol nem nőtt fű, a földre 

hajtotta a fülét. De rögtön fel is kapta. 

‒ Jönnek! ‒ suttogta rémülten. 

Most már indián módszer nélkül is lehetett hallani, hogy valaki csörtet a bokrok közt. S ez a 

titokzatos valaki, akiről egyelőre azt se lehetett tudni, hogy állat-e vagy ember, egyenesen 

feléjük jött. A fiúk megszeppentek, és még a fejüket is lekapták a fűbe. Csak Nemecsek 

szólalt meg halk, nyöszörgő hangon: 

‒ Én haza szeretnék menni. 

Csónakos nem vesztette el a kedélyét. Ezt mondta: 

‒ Lapulj meg, papuskám. 

De miután Nemecsek még erre sem volt hajlandó bátornak lenni, Boka kidugta a fejét a fűből, 

és haragtól villogó szemmel szólt rá, persze suttogva, hogy el ne árulja magát: 

‒ Közlegény, lapuljon meg a fűben! 

Ennek a parancsnak engedelmeskedni kellett. Nemecsek meglapult. A titokzatos valaki pedig 

egyre csörtetett, de most már úgy hallatszott, mintha irányt változtatott volna, s nem feléjük 

jönne. Boka újra felágaskodott a fűben, és szétnézett. Sötét alakot látott, aki most már lefelé 

ment a dombról, s botjával a bokrokat piszkálta. 
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4. „Bezzeg ha majd szemedbe néznek a Pásztorok, elmegy a kedved a tréfától!” Mikor 

találkozott Nemecsek szemtől szembe a Pásztorokkal korábban a regényben? 

A Múzeumnál, mikor az einstand során elvették a Pásztorok a golyókat. 

2 pont 

 

5. Boka többször is osztogat parancsokat a rövid részlet során. Idézd ezeket szó szerint! 

„Tedd a földre a füledet, Csónakos” és „Közlegény, lapuljon meg a fűben!” 

2 pont 

 

6. „Olyan fiú volt, aki minduntalan elfelejtette, hogy baj van. Folyton emlékeztetni 

kellett rá.” Ez jó vagy rossz tulajdonság szerinted? Fejtsd ki véleményedet 4‒5 

mondatban! 

Egyéni válaszokat várunk. 

4 pont 

Σ: 8 pont 

 

ÖSSZESEN: 33 PONT 
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REGÉNYRÉSZLETEK 

Témazáró dolgozat (Javítókulcs) 

A csoport 

 

I. Egészítsd ki az alábbi megállapításokat és meghatározásokat! Segítség: a kihagyott 

rész annyi vonalkából áll, ahány betűs a keresett szó (a kétjegyű betűket két vonalka 

jelöli). A pontozott vonalra saját magad által kitalált vagy idézett példát kell írni. 

 

 Mindenki alkot jeleket, például amikor beszél, amikor feltűnő ruhát visel, amikor… 

o egészítsd ki még három állítással! Egyéni válaszokat várunk. 

 A jelek egy részét szándékosan alkotjuk, például amikor megírjuk a dolgozatot, és 

megpróbáljuk jelezni, hogy tanultunk. Vagy amikor… 

o egészítsd ki még egy állítással! Egyéni válaszokat várunk. 

 A jelek másik részét akaratlanul bocsátjuk ki, például ásítozni kezdünk unalmunkban, 

és ezzel megsértjük a szavalót. Vagy amikor… 

o egészítsd ki még egy állítással! Egyéni válaszokat várunk. 

 metafora: új _ _ _ _ _ adunk egy dolognak, s valami mással azonosítjuk (például 

…………………………………………………………) 

nevet 

 

 A kisebb jelek elrendezése is fontos a mű egészének hatása szempontjából. Az 

író a sajátos elrendezéssel _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ hoz létre, például ilyeneket: 

o _ _ _ _ _ _ _ _ (pl. a zsiványok részegek, Jancsi viszont józan marad); 

o párhuzam (pl. a virág elhervad, a szerelem elmúlik); 

o _ _ _ _ _ _ _ (pl. egyre nehezebb próbatételek). 

alakzatokat; ellentét; fokozás 

 

Σ: 10 pont (minden helyes válasz 1 pont) 

 

II. Minden munka: amit meg kell tenni, és minden szórakozás: amit önként vállal az ember. 

Egyetértesz ezzel a kijelentéssel? Neked mit jelent a munka, és mit jelent a szórakozás? 

Válaszodat 8–10 mondatban fejtsd ki! 

 

 8–10 pont: A szöveg eredeti, ötletes, gondolatgazdag. A fogalmazás elbeszélő jellegű, 

az elbeszélésnek valamilyen rendje figyelhető meg benne. A szöveg kerek, egész, 

lezárt; formailag is tagolt; logikusan szerkesztett. 

 

 5–7 pont: A szöveg kevésbé ötletes és színes, esetleg közhelyes, semmitmondó 

megállapításai is vannak. A fogalmazás elbeszélő jellegű, de az elbeszélés megfelelő 

rendszere kevésbé fedezhető fel benne. 
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 1–4 pont: Szegényes, szokványos, közhelyes gondolatsor, de tartalma a témáról szól.  

 

 0 pont: A megadott feladathoz egyáltalán nem kapcsolódó gondolatsor és 

semmitmondó, tartalmatlan megállapítások. Vagy: szövegnek nem minősíthető, 

összefüggéstelen mondathalmaz a fogalmazás. 

 

Σ: 10 pont 

 

III. Hasonlítsd össze a két fiút, Pétert és kis Recét a Keménykalap és krumpliorr című 

regényből! Válaszodat 4–5 mondatban fejtsd ki! 

 

 4–5 pont: A szöveg eredeti, ötletes, gondolatgazdag. A fogalmazás elbeszélő jellegű, 

az elbeszélésnek valamilyen rendje figyelhető meg benne. A szöveg kerek, egész, 

lezárt; formailag is tagolt; logikusan szerkesztett. 

 

 2–3 pont: A szöveg kevésbé ötletes és színes, esetleg közhelyes, semmitmondó 

megállapításai is vannak. A fogalmazás elbeszélő jellegű, de az elbeszélés megfelelő 

rendszere kevésbé fedezhető fel benne. 

 

 1 pont: Szegényes, szokványos, közhelyes gondolatsor, de tartalma a témáról szól.  

 

 0 pont: A megadott feladathoz egyáltalán nem kapcsolódó gondolatsor és 

semmitmondó, tartalmatlan megállapítások. Vagy: szövegnek nem minősíthető, 

összefüggéstelen mondathalmaz a fogalmazás. 

 

Σ: 5 pont 

 

IV. Melyik olvasott regényrészlet tetszett a legjobban? Válaszodat 4–5 mondatban indokold! 

 

 4–5 pont: A szöveg eredeti, ötletes, gondolatgazdag. A fogalmazás elbeszélő jellegű, 

az elbeszélésnek valamilyen rendje figyelhető meg benne. A szöveg kerek, egész, 

lezárt; formailag is tagolt; logikusan szerkesztett. 

 

 2–3 pont: A szöveg kevésbé ötletes és színes, esetleg közhelyes, semmitmondó 

megállapításai is vannak. A fogalmazás elbeszélő jellegű, de az elbeszélés megfelelő 

rendszere kevésbé fedezhető fel benne. 
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 1 pont: Szegényes, szokványos, közhelyes gondolatsor, de tartalma a témáról szól.  

 

 0 pont: A megadott feladathoz egyáltalán nem kapcsolódó gondolatsor és 

semmitmondó, tartalmatlan megállapítások. Vagy: szövegnek nem minősíthető, 

összefüggéstelen mondathalmaz a fogalmazás. 

 

Σ: 5 pont 

 

V. Szövegértés 

 

A finom csontozatú magyar tyúk legfőbb értéke finom rostú és ízletes, kitűnő húsa, 

mely alapján a hazai és külföldi piacokon egyaránt kedvelték. Csirkéi 8–10 hetes koruktól 

már értékesíthetők voltak. Az 1930-as években Gödöllőn kezdett nemesítő munka 

eredményeként tojástermelése elérte az évi 140–150 darabot, mely alapján kitűnő 

kettőshasznú fajtaként tartották számon évtizedekig. A nemesítés során több színváltozatot 

alakítottak ki. Legelterjedtebb a fehér, kendermagos, a sárga és a fogolyszínű változat volt, 

melyek – sajnos a fogolyszínű kivételével – a mai napig fennmaradtak, s mint önálló fajták 

találhatók génbankjainkban.  

A sárga magyar tyúk nyaktollának végei, a szárny evezőtollai és a faroktollak végei 

kismértékben barnásfeketék. A naposcsibék egyszínű világosbarnák. A sárga magyar tyúk a 

Dunántúlon, valamint az Alföld és a Duna–Tisza köze egyes részein volt elterjedt.  

A fehér magyar tyúk tollazata fényes fehér. A kakasok tollazata szintén egyszínű 

fehér, idősebb korban enyhén sárgás árnyalatba hajló lehet. A fehér magyar tyúk elsősorban 

az Alföld és a Duna–Tisza köze tyúkja volt, mivel fehér színével az árnyék nélküli tartást, a 

tűző napsugarakat a legjobban viselte.  

A kendermagos magyar tyúk tollazatának alapszíne kékesszürke. A sötét, fekete 

színhatású, keskeny keresztsávok váltakozó elhelyezkedése idézi elő a jellegzetes 

“kendermagos” színt. A kakasok színe világosabb, a tyúkoké sötétebb. Rejtőzködő színe miatt 

elsősorban az ország északi részén, általában a szárnyas ragadozókkal jobban veszélyeztetett 

területeken kedvelték, de az egész országban elterjedt fajta volt. 

A fogolyszínű magyar tyúk alapszíne az egész testre kiterjedően barna, hasonlít a 

fogoly színéhez. Finom rajzú tollazata a mellen vöröses, a nyakon, vállon és háton (a 

nyeregtollakon) sárgás, a test hátsó részén és a hason szürkés árnyalatú. A fogolyszínű 

magyar tyúkokat a Dunántúlon, valamint a szárnyas ragadozóktól jobban veszélyeztetett erdős 

területeken szaporították. Sajnos ma már génbanki állományaival sem rendelkezünk, ezért a 

fajta még fellelhető egyedeinek összegyűjtése és új fogolyszínű magyar tyúkállományok 

kialakítása a baromfi-génmegőrzéssel foglalkozó szakemberek egyik legfontosabb feladata. 
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A Magyar Kisállatnemesítők Génmegőrző Egyesülete honlapja nyomán 

(http://www.mgegodollo.hu/) 

 

1. Sorold fel a magyar tyúkfajtákat! 

Sárga magyar tyúk, fehér magyar tyúk, kendermagos magyar tyúk, fogolyszínű 

magyar tyúk  

2 pont 

 

2. Melyik fajtára igaz: „alapszíne kékesszürke”. Idézd a szöveg következő mondatát! 

A kendermagos magyar tyúkra. „A sötét, fekete színhatású, keskeny keresztsávok 

váltakozó elhelyezkedése idézi elő a jellegzetes „kendermagos” színt.” 

3 pont 

 

3. A szöveg első bekezdése nyomán 3–4 mondatban érvelj a magyar tyúkfajták 

kiválósága mellett! 

Érvként szerepelhet (három érv elegendő a maximális pontszámhoz): finom rostú és 

ízletes, kitűnő húsa; a hazai és külföldi piacokon egyaránt kedvelték; csirkéi 8–10 

hetes koruktól már értékesíthetők voltak; tojástermelése elérte az évi 140–150 darabot 

3 pont 

Σ: 8 pont 

 

ÖSSZESEN: 38 PONT
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REGÉNYRÉSZLETEK 

Témazáró dolgozat (Javítókulcs) 

B csoport 

 

I. Egészítsd ki az alábbi megállapításokat és meghatározásokat! Segítség: a kihagyott 

rész annyi vonalkából áll, ahány betűs a keresett szó (a kétjegyű betűket két vonalka 

jelöli). A pontozott vonalra saját magad által kitalált vagy idézett példát kell írni. 

 

 megszemélyesítés: az azonosítás élőnek mutatja az _ _ _ _ _ _ _ _ _ _, emberinek a 

nem embert (például ………………………………………..). 

élettelent 

 

 Különleges módon hatnak ránk azok a műalkotások, amelyeket szoros abroncsba fog a 

ritmus és a rím. A prózában elmondott mese vagy regény is másként hat ránk. A 

verses forma fontos jellemzői a következők: 

o az ütemhangsúlyos sorok, amelyek ütemekre tagolódnak (például a 

_ _ _ _ _ _ tizenkettes két hat _ _ _ _ _ _ _ _ ütemre); 

o a sorvégi összecsengő szótagok, vagyis a _ _ _ _ _ 

felező; szótagos; rímek 

 

 Mindenki alkot jeleket, például amikor beszél, amikor feltűnő ruhát visel, amikor… 

o egészítsd ki még három állítással!  Egyéni válaszokat várunk. 

 A jelek egy részét szándékosan alkotjuk, például amikor megírjuk a dolgozatot, és 

megpróbáljuk jelezni, hogy tanultunk. Vagy amikor… 

o egészítsd ki még egy állítással!  Egyéni válaszokat várunk. 

 A jelek másik részét akaratlanul bocsátjuk ki, például ásítozni kezdünk unalmunkban, 

és ezzel megsértjük a szavalót. Vagy amikor… 

o egészítsd ki még egy állítással!  Egyéni válaszokat várunk. 

 

Σ: 10 pont (minden helyes válasz 1 pont) 

 

II. Nem kell mást tenni, ha kívánatossá akarunk varázsolni valamit – akár felnőttekről, 

akár kisfiúkról legyen szó –, mint nehézségeket gördíteni kívánságuk elé. Egyetértesz 

ezzel a kijelentéssel? Neked mit jelent a munka, és mit jelent a szórakozás? 

Válaszodat 8–10 mondatban fejtsd ki! 

 

 8–10 pont: A szöveg eredeti, ötletes, gondolatgazdag. A fogalmazás elbeszélő jellegű, 

az elbeszélésnek valamilyen rendje figyelhető meg benne. A szöveg kerek, egész, 

lezárt; formailag is tagolt; logikusan szerkesztett. 
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 5–7 pont: A szöveg kevésbé ötletes és színes, esetleg közhelyes, semmitmondó 

megállapításai is vannak. A fogalmazás elbeszélő jellegű, de az elbeszélés megfelelő 

rendszere kevésbé fedezhető fel benne. 

 

 1–4 pont: Szegényes, szokványos, közhelyes gondolatsor, de tartalma a témáról szól.  

 

 0 pont: A megadott feladathoz egyáltalán nem kapcsolódó gondolatsor és 

semmitmondó, tartalmatlan megállapítások. Vagy: szövegnek nem minősíthető, 

összefüggéstelen mondathalmaz a fogalmazás. 

 

Σ: 10 pont 

 

III. Hasonlítsd össze Tom Sawyert Ben Rogers-szel (ő az, akinek először átadja Tom a 

kerítésfestést)! Válaszodat 4–5 mondatban fejtsd ki! 

 

 4–5 pont: A szöveg eredeti, ötletes, gondolatgazdag. A fogalmazás elbeszélő jellegű, 

az elbeszélésnek valamilyen rendje figyelhető meg benne. A szöveg kerek, egész, 

lezárt; formailag is tagolt; logikusan szerkesztett. 

 

 2–3 pont: A szöveg kevésbé ötletes és színes, esetleg közhelyes, semmitmondó 

megállapításai is vannak. A fogalmazás elbeszélő jellegű, de az elbeszélés megfelelő 

rendszere kevésbé fedezhető fel benne. 

 

 1 pont: Szegényes, szokványos, közhelyes gondolatsor, de tartalma a témáról szól.  

 

 0 pont: A megadott feladathoz egyáltalán nem kapcsolódó gondolatsor és 

semmitmondó, tartalmatlan megállapítások. Vagy: szövegnek nem minősíthető, 

összefüggéstelen mondathalmaz a fogalmazás. 

 

Σ: 5 pont 

 

IV. Melyik olvasott regényrészlet tetszett a legjobban? Válaszodat 4–5 mondatban 

indokold! 

 

 4–5 pont: A szöveg eredeti, ötletes, gondolatgazdag. A fogalmazás elbeszélő jellegű, 

az elbeszélésnek valamilyen rendje figyelhető meg benne. A szöveg kerek, egész, 

lezárt; formailag is tagolt; logikusan szerkesztett. 
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 2–3 pont: A szöveg kevésbé ötletes és színes, esetleg közhelyes, semmitmondó 

megállapításai is vannak. A fogalmazás elbeszélő jellegű, de az elbeszélés megfelelő 

rendszere kevésbé fedezhető fel benne. 

 

 1 pont: Szegényes, szokványos, közhelyes gondolatsor, de tartalma a témáról szól.  

 

 0 pont: A megadott feladathoz egyáltalán nem kapcsolódó gondolatsor és 

semmitmondó, tartalmatlan megállapítások. Vagy: szövegnek nem minősíthető, 

összefüggéstelen mondathalmaz a fogalmazás. 

 

Σ: 5 pont 

 

V. Szövegértés 

 

Sokan nem tudják, hogy a Fővárosi Nagycirkusz címerében változott az évszám, az 

egykori Wulff-cirkuszt ugyanis a korábban használt logóban szereplő 1891-es évnél 

korábban, már 1889-ben felépítették. 

A Wulff-cirkusz felállítását 1889-ben hagyta jóvá a Fővárosi Tanács, de ehhez számos 

lobbista vetette latba befolyását, ugyanis a kérvény – a színházi konkurencia tiltakozása miatt 

– elutasító tanácsi javaslattal került a közgyűlés elé. Végül anyagi megfontolások vezettek a 

terv jóváhagyásához: a Fővárosi Állat- és Növénykertet ugyanis a rendes bevételeiből nem 

tudta fenntartani a társaság, ezért az igazgatóság cirkuszi mutatványokkal kívánta odavonzani 

a közönséget. 

A szétszedhető és összerakható épület Németországban az 1880-as évek vége felé 

készült. A budapesti felállításáról így írt a sajtó: „Az állatkertben épülő vasszerkezetű circus 

munkálatai már annyira előrehaladtak, hogy az előadások két hét múlva megkezdődhetők 

lesznek. Az imposans és rendkívül elmés szerkezetű építmény valódi technikai remekmű, a 

minő Európában sehol sem épült. A colossális épület 3 ezer látogatónak nyújt kényelmes 

helyet és teljes biztonságot ad, a mennyiben minden része kovácsolt vasból készült.” Az 

építkezés befejezését így ünnepelték: „Méltán mondható a technika mesterművének. Az egész 

szerkezet valamint a helyek talapzatai kovácsolt vasból, a falak burkolatai pedig hullámbádog 

lemezekből készültek. A helyek alatt köröskörül vasboltozat van, ezek alatt a művészeknek 

öltözői, szintén vasból, úgy hogy a tűzveszély annál is inkább teljesen ki van zárva, mivel az 

50 méter hosszú és 15 méter széles istálló külön épületet képez... Úgyszintén gondoskodva van 

elegendő kijáratról.” 

A század utolsó évtizedeinek nagy színháztüzei miatt a hatósági szemlék alkalmával 

különösen nagy gondot fordítottak a tűzbiztonsági előírásokra. Mivel a hullámbádog 

alapanyag kevéssé gyúlékony, már 1889-ben engedélyezték a délutáni előadások megtartását, 

eleinte ünnepnapokon, majd csütörtökönként is. 

A bejárati előtérben tűzjelző állomást helyeztek el, volt büfé, a statisztáknak külön 

helyiség állt rendelkezésére (igaz ugyan, hogy meglehetősen puritán volt, egyetlen kis 

vasablakkal és egy zsinóron lógó izzóval), volt szabóműhely, mellette öltöző, egy 
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öltözőfolyosó és nyolc öltöző a nézőtéri tribünök alatt. A szereplők elhelyezése nem volt 

mellékes szempont, hiszen a társulatok igen nagy létszámúak voltak, s előfordult az is, hogy 

az artistákon és a statisztákon kívül ötven-, sőt olykor százfős balettkar szórakoztatta a 

nagyérdeműt. 

 

(a Fővárosi Nagycirkusz honlapja nyomán: http://www.fnc.hu) 

 

1. Minek köszönhető, hogy a Fővárosi Tanács jóváhagyta a Wulff-cirkusz felállítását? 

A Fővárosi Állat- és Növénykertet nem tudták fenntartani, a cirkusszal akarták 

odavonzani a közönséget. 

2 pont 

 

2. Idézz egy állítást, ami miatt az épületet a „technika mesterművének” tartotta a sajtó! 

Az idézet bármely részlete elfogadható: „Az egész szerkezet valamint a helyek 

talapzatai kovácsolt vasból, a falak burkolatai pedig hullámbádog lemezekből 

készültek. A helyek alatt köröskörül vasboltozat van, ezek alatt a művészeknek 

öltözői, szintén vasból, úgy hogy a tűzveszély annál is inkább teljesen ki van zárva, 

mivel az 50 méter hosszú és 15 méter széles istálló külön épületet képez... Úgyszintén 

gondoskodva van elegendő kijáratról.” 

2 pont 

 

3. Írj 3–4 mondatos kedvcsinálót a korabeli cirkuszhoz a szöveg alapján! 

4 pont 

Σ: 8 pont 

 

ÖSSZESEN: 38 PONT 

 


