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1. Alkoss öt hárombetûs szót a KARÁCSONY szó betûibôl! A magánhangzók idôtartamát ne
változtasd meg! A betûket többször is felhasználhatod, de egy szóban csak egyszer szerepel-
hetnek.

2. Írj egy-egy olyan mondatot, amelyben az alábbi szókapcsolatok jelentése megmarad, de a
szem fônév nem szerepel újra bennük!

A) egy szemet sem aludt – 

B) a saját szememmel láttam – 

C) jó szeme van valamihez – 

D) elvesztette a szeme világát – 

3. Változtasd meg a szóalak egyik mássalhangzójának idôtartamát! Írj mindkét szóalakkal egy-
egy mondatot is! (A mondatban a szavak toldalékot kaphatnak.)

fülel 

Példamondatok: 

4. Fejtsd meg, hogy melyik fogalomról olvasol a bekeretezett szövegben!

A) Írd ide! 

B) A fenti példához hasonlóan fogalmazd meg, hogy mi a nézôtér!

5. Fogalmazz mondatokat az alábbi szavakkal!

A) pityóka: 

B) tócsni: 

C) haluska: 

D) lajbi: 

E) horoló: 

F) jerke: 

Nézôtéren, lelátón több nézô számára elkerített, drágább hely, fülke.
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6. Olvasd el figyelmesen a szöveget!

Mikszáth Kálmán: Szent Péter esernyôje
(részlet)

Glogovát nemcsak Kapiczány uram látta, e sorok írója maga is járt benne. Sovány, kietlen
vidék az, kopár hegyek között fekszik egy szûk völgyben meglapulva a falucska.
Messze, messze innen sehol sincs még jóravaló országút sem, nemhogy vasút lenne. Most
újabban úgy tetszik, jár valami kávémasina Beszterce és Selmecbánya között, de az se érinti
Glogovát. Ötszáz esztendô kell ahhoz, hogy Glogova ott legyen, ahol a civilizált vonalba esô
falvak vannak.
A talaj agyagos, terméketlen és makacs. Azt mondja, hogy ô csak bizonyos növényeket haj-
landó táplálni, például zabot, krumplit, a többire nem vállalkozik, – de ezeket is úgy kell kicsalni
az anyaföldtôl úgyszólván erôszakkal.
De nem is anya ez a föld, inkább anyós. Tele van a belseje kövekkel, s csúnya repedések,
árkok hasogatják meg, amiknek a szélein fehér fû (árvaleányhaj) teng, mint az elagott anyóka
állán ôsz szôrszálak.
Túlságosan öreg-e a föld? De hiszen nem lehet öregebb, mint a többi. Csak hamarább kiélte
magát. Lent az aranykalászos rónaság csak fûszálakat növesztett sok ezer év óta, itt pedig
óriás tölgyek és cserfák nôttek. Nem csoda, hogy elôbb fáradt ki.
Szegénység, nyomor van itt és mégis valami báj, valami édes poézis. A csúnya viskókat meg-
szépítik a hatalmas sziklák, amelyek rájok néznek. Szinte nem illenék e szép sziklákat elrontani
cikornyás kastélyokkal, melyeknek tornyai eltakarnák ôket.

A) Milyen elbeszélésmód jellemzi a szövegrészletet? Karikázd be a megfelelô sorszámot!

1. közvetlen elbeszélésmód
2. imitált elbeszélésmód

B) Indokold választásodat! Húzd alá a szövegben az állításodat alátámasztó részletet!

C) Írj két tulajdonságot, amely kifejezi, hogy miért hasonlít Glogova földje inkább egy anyós-
hoz, mint egy anyához!

D) Az alábbiakban a szövegben található néhány szó magyarázatát adjuk meg. Keresd meg
és írd le ôket!

– puszta, sivár, elhagyatott: 

– költôi, regényes jelleg: 

E) Fejezd ki a saját szavaiddal a szöveg alapján a következô kifejezéseket!

– „jóravaló országút”: 

– „jár valami kávémasina”: 

– „cikornyás kastélyokkal”: 

7. Értelmezd a meghatározást, és állapítsd meg, melyik irodalmi fogalom definíciójáról van szó!

A) Szájhagyományból származó, rövid, szórakoztató elbeszélés, csattanószerû befejezéssel.

B) Költôi (mûvészi) hitvallás, mely érzelmeket keltve fejezi ki a szerzô törekvéseit.
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C) Szomorújáték; a drámai mûnembe tartozó mûfaj, melynek fôhôse elbukik, de erkölcsi ér-
telemben gyôzelmet arat.

D) Egy hosszú és egy rövid szótagból álló versláb.

E) A hangsúlyos (ütemhangsúlyos) verselés legkisebb ritmikai alapegysége.

F) Jelkép; költôi kép, mely homályosan utal valamire.

G) Olyan regény, mely valamely történelmi kort mutat be; fôhôse rendszerint kitalált alak, 
s a mellékszereplôk közt történelmi alakok is vannak.

8. Szerzôk és mûvek. Egészítsd ki a táblázatot!

9. Olvasd el a következô szöveget, majd próbáld kitalálni, kinek az életrajzát foglaltuk össze!

1885. március 29-én született Szabadkán. Szülôvárosában kezdte a gimnáziumot, de Sze-
geden érettségizett. 1903-ban Budapestre költözött, s beiratkozott a bölcsészkar magyar–
német szakára. Látogatta Négyesy professzor stílusgyakorlatait, s ott ismerkedett meg
Babitscsal és Juhász Gyulával. 1905-tôl újságíróként dolgozott. Elsô cikkei többek közt a Sze-
ged és Vidékében és a Bácskai Hírlapban jelentek meg. 1906-ban a Budapesti Napló mun-
katársa lett. 1907-ben jelent meg elsô verseskötete, a Négy fal között címmel. 1913-ban
házasságot kötött Harmos Ilona színésznôvel. Költészete mellett jelentôs prózai munkássága
is, többek között az Édes Anna vagy a Pacsirta címû regények. 1933-ban derült ki, hogy gyó-
gyíthatatlan beteg. 1935-ben szerelmes lett egy fiatal férjes asszonyba, Radákovich Máriába.
Szerelmük több vers megírásának is ihletôje volt, mint például a Röpima, a Szeptemberi áhí-
tat. 1936 augusztusában gégemetszést végeztek rajta, s innentôl kezdve nem tudott beszélni,
ún. beszélgetôfüzetek segítségével kommunikált a külvilággal. 1936. november 3-án halt
meg Budapesten, a Szent János Kórházban. 

A madár, fiaihoz

Mikszáth Kálmán

A magyar nép aranypénzei

Kosztolányi Dezsô

Ôszikék

Karinthy Frigyes
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