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Előszó

Kedves Tanuló!

Ebben a munkafüzetben az országos kompetenciamérés szövegértési feladataihoz hasonló tesztso-
rokat találsz. Az új tesztek mellett lehetőséged lesz megoldani korábbi évek néhány hivatalos kompe-
tenciamérési feladatát is. Figyelmesen olvasd el a szövegeket, majd válaszolj a hozzájuk kapcsolódó 
kérdésekre a legjobb tudásod szerint! Reméljük, e munkafüzet segítségedre lesz a 10. év végi közpon-
ti kompetenciamérésre való eredményes felkészülésben.

Általános tudnivalók a szövegértési tesztek kitöltéséhez

1.  A feladatok egy részében négy vagy öt válaszlehetőség szerepel, ilyenkor a helyes válasz(okat) je-
lölő betűjele(ke)t kell besatíroznod. Például:

Melyik évszakra jellemző a hóesés?

A tavasz C ősz

B nyár D tél

Az ilyen típusú feladatok között találkozhatsz olyannal is, ahol a helyes választ már előre megadtuk, 
a kérdést viszont neked kell feltenned. 

2.  Az igaz-hamis típusú feladatoknál egy-egy állítás igazságáról kell döntened a sorok végén található 
megfelelő betűjel besatírozásával. Például: 

Igaz Hamis

Hógolyózni télen szokás. I H

Magyarországon három évszak van. I H

3. Vannak olyan kérdések, amelyekre a választ a feladatlapon megadott helyre kell beírnod.

4. Egyes kérdéseknél a választ a szövegben kell visszakeresned és aláhúznod.

5.  Találkozhatsz olyan szövegértési feladatokkal is, amelyekben néhány állítást a megadott szempont 
szerint kell számozással sorba rendezned. Az ilyen feladatokban az állítások előtti vonalra írd be 
a sorrendnek megfelelő számot!

6.  Előfordul, hogy egy válasszal kapcsolatban arra is kíváncsiak vagyunk, hogyan jutottál a megoldás-
ra. Ilyenkor a válasz indoklását is kérjük.

7.  Amikor fiktív neveket találsz egy feladatban, elképzelt olvasók véleményét kell értelmezned, véle-
ményezned, alátámasztanod vagy cáfolnod.
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Az alábbiakban Kiss Gábor Magyar szókincstárának használati útmutatóját, rövidítésjegyzékét, valamint 
négy szócikkét olvashatod. Tanulmányozd a  dokumentumokat, majd válaszolj a  hozzájuk kapcsolódó 
kérdésekre! 

Magyar szókincstár1.
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Forrás: Magyar Szókincstár, főszerk. Kiss Gábor, Tinta Könyvkiadó, Budapest, 1999.
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 Mi jelöli a szócikkekben egy szó vonzatát?

Csúcsos zárójel,  utána kettőspont.

 Milyen jel különíti el a szinonimasoron belül a jelentésárnyalatokat?

Függőleges vonal.

 Mit jelöl a szócikkekben a szögletes zárójel?

Címszóra vonatkozó értelmi kiegészítés.

 Melyik szócikk tartalmazta a legtöbb szinonimasort?

Kutya.

 Az odú szócikkben a címszót az (fn) jelölés követi. Mire utal a rövidítés? Satírozd be a helyes válasz 
betűjelét!

A A címszó szófajára. C Arra, hogy a címszó vonzata mindig főnév.

B A címszó stílusminősítésére. D A címszó vonzatára.

 Írd be az alábbi szavak betűjelét a táblázat megfelelő oszlopába!

A andalgó D falánkol

B koszlol E lebuj

C komótos F bolhabusz

A szó stílusminősítése

bizalmas tájnyelvi szleng régies

 Miért mondják a lassú emberre, hogy „jó volna a halálért küldeni”?

Mert akkor a halál is  később érkezne.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.
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 Hogyan készül a Luca széke? Satírozd be a helyes válasz betűjelét!

A csendesen C sok víz felhasználásával

B hosszú ideig D fekve

 Válaszolj az alábbi mondatra vonatkozó kérdésekre!
„A mi osztályunkban a kutyát sem érdeklik a számítógépes játékok.”

a) Milyen másodlagos jelentésben szerepel a mondatban a kutya szó?

Senki.

b)  A kutya szócikk melyik értelmi kiegészítése vonatkoztatható a mondatra? Satírozd be a helyes vá-
lasz betűjelét!

A tagadó kifejezésekben C hsz-szerűen

B jelzőként

 Satírozd be a hamis állítás betűjelét!

A Az odú pejoratív értelemben lakást is jelenthet.

B A böjtöl ellentétes jelentésű az eszik igével.

C A verem és a barlang különböző jelentésárnyalatú főnevek.

D A kutya szócikk szerint a veszedelmes és a házőrző szavak egymás szinonimái. 

8.

9.

10.

10_oszt_kompetencia.indd   9 2018.04.20.   13:02



10

Az alábbiakban Krúdy Gyula egyik ifjúkori művének, a Hat napig kerékpáron című kisregénynek a részle-
tét olvashatod. Olvasd el a szöveget, majd válaszolj a hozzá kapcsolódó kérdésekre!

1   Hidd el, a  macskánál gonoszabb indulatú állatot nem fogsz találni, ha bejárod az egész vilá-
got. Ravasz, mint egy kitanult reumatikus róka, amelyik esztendőnkint üldözteti magát a piros 
frakkos lovagok által, de hízelgő, mint egy járásbírósági díjnok, aki írnokká szeretne előlépni. 
Simogatod, akkor hozzád dörgölődik és kellemesen dorombol; odaadod a  kis testvérednek, 
hogy játsszon vele, azt megmarja, és ha meg akarod inteni, galádul megszökik a háztól. Milyen 
egészen más a kutya. Az derék, hű állat; okos szemeiből látszik, hogy képes volna érted meg-
halni; megvédelmez, ha bántanak, és őrködik feletted, ha alszol. A macska szerelmes, mint egy 
vénember, és az éjjeleket kívül tölti a házon. Kalandok után járkál, képes elmenni a város másik 
végén lévő háztetőre, ha arról értesül, hogy ott zsúrfixet1 fognak rendezni a környékbeli társak. 
A kutya ennek ellenkezője. Némelyik ugyan szeret csatangolni, de csak nappal. Nappal szívesen 
vesz részt az utcai ütközetekben, és igyekszik barátokul kiválasztani az utca leglomposabb ku-
tyáit. Azokkal társalkodik. De éjjel siet otthon lenni. Lefekszik küszöböd elé, és vigyáz a házra. 
Rábízhatod magad egészen. Még nem ismertem olyan kutyát, amelyik csak egy éjszakát is távol 
töltött volna a gazdájától. Veled van búban-örömben. Néha-néha kémleli arcod vonásait. Ha ko-
moraknak, szomorúknak látja azokat, akkor bánatos lesz ő is. Lehajtja fejét, és farkát behúzza; ha 
váratlan öröm ér, ott ugrándozik melletted, nyalja kezeidet, és olyan boldog, ha nyájasan nézel 
rá, és megsimogatod! Képes veled együtt elpusztulni. A macska elhágy, ha elmarad a kosztja, de 
a kutya veled marad. Éhen hal inkább, de küszöböd el nem hagyja, míg a macska siet új gazdát 
keresni, ha nem léssz hozzá kellemes. Hallottam történeteket, amelyekben eljő egy ismeretlen, 
aki elviszi kutyádat mérföldekre eső lakásába. A kutya, ha szerét teheti, visszaszökik hozzád, és 
veled marad.

2   Én azt hiszem, hogy a természet a kutyát jó nemtőjéül teremtette az embernek. És bizony nem 
csodálom, hogy a sarkilakó büszkén mondja rá háziebére, hogy az neki mindene, egész vagyona, 
de meg van elégedve, és boldogabb, mint aki milliók felett rendelkezik.

Egy éjjel borzasztó hangokra ébredtem fel. Nem lehetett azt a hangzavart analizálni. Töpreng-
ve ültem fel ágyamban, és azon gondolkodtam, vajon csakugyan elkövetkezett-e már a világ 
vége, vagy csak a jövő esztendőben fog elkövetkezni. Elhatároztam, hogy meggyőződöm a va-
lóságról. Kinyitottam az ablakot, és kinéztem rajta. Nem mondok sokat, de legalább ötvennégy 
macska ült egy háztetőn a szomszédban, és zsúrfixet tartottak. A zsúrfix zajos volt és kedélyes.

Egyszerre beszéltek mind, természetesen a maguk nyelvén. Ez nem volt kellemes nekem, sem 
az emeleten lakó császári és királyi kamarás úrnak. Egy darab fa hevert a szobámban, azt dob-
tam közéjük. Gyöngéden akartam szétoszlásra bírni őket, és ezért inkább nyájasan hajítottam 
feléjük. Nem az én hibám volt, hogy a fa talált, és érzékenyen oldalba ütött egy öreges kandúrt. 

A kandúr nagyot ugrott, és én azt hittem, hogy egyszeriben szétszaladt az egész gyülekezet. 
Mily nagy volt azonban csodálkozásom, mikor a kandúr, mintha mi sem történt volna, elfoglalta 
előbbi helyét, s beleszólt a társalgásba. 

Meglepett a dolog.

1 zsúrfix: összejövetel, fogadás

A szenzációs ötlet2.
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3   Gondoltam, nem tartották érdemesnek az előbbi hajítást, és felteszik rólam, hogy azt ismételni 
nem fogom.

Egy másik darab fával ismét megintettem őket, ugyanakkor erőteljesen kiáltottam:
– Sicc!
Semmi hatás nem mutatkozott. Kezdtem dühbe jönni, és mindinkább dühbe jöttem. Kiha-

jigáltam rájuk az ágydeszkákat, mosdószekrényt, a sifonok remek ajtajait, egy két forint nyolc-
vankrajcáros virágvázát, néhány bölcsészeti könyvet, két angol regényt, egy facér esernyőt, ösz-
szes lábbelikészletemet, végül az ágyamból a párnákat és közte harciasan kiáltoztam, de mindez 
nem használt semmit. A macskák megelégedettek voltak, hogy indulatba tudtak hozni, és vidá-
man, kettőzött élénkséggel társalogtak tovább…

Kezdtem az ágyat szétbontani, mikor emberi hangokat hallottam:
– Ne dobáljon a tekintetes úr, minden a nyakamba hull, és ezeknek a bestiáknak nem használ

semmit!
Odarohanok az ablakhoz:
– Ki az, mi az!?
– Én vagyok! Nem tetszik megismerni? Én, a házmester!
Ő volt. Egy igen hosszú rúddal állott lenn az udvaron, és azzal piszkálta a macskákat.
– A méltóságos úr odafönn nem tud aludni – mondta.
A házmester kísérlete is meddő maradt. Úgy hittük, nem használ már azoknak semmi. Ragasz-

kodtak a helyhez.
– Mit tegyünk? – kérdém a házmestertől, ki kétségbeejtő rezignációval2 tette le a rudat a fal

tövébe.
– Tegyen úgy a tekintetes úr, ahogy én. Bedugom pamuttal mind a két fülemet, és nyugodtan

fogok aludni.

4   Ekkor szenzációs ötletem támadt. Éppen, mikor már feladtam minden reményt – igen, tudom, 
ebben az időben szokott történni a dolog a regényekben és a mesékben is; de nem tehetek róla.

Ott állott a vizeskancsó a szögletben. Felkaptam, és a nyakukba zúdítottam a vizet. Igen. És ezt 
nem tettem valami nyájasan. Kiáltottam, hogy az ördög vigyen el minden macskát a földön, és 
hogy rám nézve közönyös volna, ha a természet meg sem teremti őket.

A macska szeret halat fogni, de nem megy a vízbe érte. Retteg a víztől. A háztetőn egyszerre 
abbahagytak minden társalkodást, és nagyokat prüszkölve futott az ötvennégy macska ötven-
négyfelé, azaz a gyülekezet feltette a kalapját, és emelkedett hangulatban szétoszlott.

A kamarás úr kijelentette előttem, hogy ha valami alsóbb rangú állásba szeretnék jutni a mi-
nisztériumban, számíthatok reá.

Megköszöntem.
Forrás: Krúdy Gyula, Hat napig kerékpáron = Uő., Regények és nagyobb elbeszélések I.,  

szerk. BezeczKy Gábor – Kelecsényi László, Kalligram Kiadó, Pozsony, 2005, 37–40.

2 rezignáció: belenyugvás, lemondás
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 Mikor szeretnek kóborolni a kutyák a szöveg szerint?

 Nappal.

 Milyen megoldást javasol a házmester a főszereplőnek a sikertelen próbálkozások után?

Pamuttal   kellene   bedugnia   mind   a   két   fülét.

 A házmester hol a tekintetes úr, hol a méltóságos úr megszólítást alkalmazza. Mely szereplőkre vonat-
koznak ezek a kifejezések? Melyik fejezhet ki magasabb társadalmi rangot?

tekintetes úr:  minisztér iumi   dolgozó

méltóságos úr: 

a magasabb társadalmi rangot kifejező megszólítás: méltóságos

 Másold le annak a mondatnak az első két szavát, amely azt fejezi ki, hogy a kutya átveszi gazdája 
rossz hangulatát!

„Ha   komoraknak…”

 A történet főszereplője felsorolja azokat a tárgyakat, amelyeket a macskák felé hajított. Satírozd be 
azoknak a tárgyaknak a betűjelét, amelyek biztosan szerepelnek a felsorolásban! ( 3 )

A párna D két forint

B papucs E mosdószekrény

C Arisztotelész Metafizika című bölcseleti műve F egy angol regény

 A történet bevezetésében az elbeszélő összehasonlítja a kutyákat és a macskákat. Az alábbi állítások 
erre az összevetésre vonatkoznak. Satírozd be a helyes állítás betűjelét! 

A Az elbeszélő a kutyáknak csupán az előnyös tulajdonságait említi, a macskáknak viszont csak az 
előnytelen szokásait sorolja fel. 

B Az elbeszélő mindkét állat esetében említ előnytelen tulajdonságokat is, azonban a kutyák rossz 
tulajdonságaival kapcsolatban sokkal elnézőbb.

C Az összehasonlítás mindkét állat esetében felsorolja az előnytelen tulajdonságokat is, ezért az 
elbeszélő pártatlannak mondható.

D Az elbeszélő azt állítja, hogy a kutyák könnyebben hazatalálnak idegen helyekről, mint a 
macskák.

1.

2.

3.

4.

5.

6.
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 Mi lehetett a szerző szándéka a viszonylag hosszú bevezető résszel? ( 1 )

 Igazolni  kívánta a macskák iránti  ellenszenvét.

 Mi az, amiért a főszereplő a történet végén köszönetet mond?

Megköszöni a kamarás által  felajánlott  állást.

 A történet során többször is megváltozik a főszereplő érzelmi állapota, hangulata. Mivel kapcsolat-
ban éli át az alábbi érzelmeket?

diadalittasság:  szétoszlatott                 macskasereg kapcsán

düh: sikertelen    szétoszlatás  kapcsán

kíváncsiság: a   kandúr   helyfoglalása  kapcsán

meglepettség: a  macskahangok   hallatán

 Az alábbiak közül melyik illik leginkább a szöveg hangvételére, stílusára? Satírozd be a választott 
jellemző betűjelét, majd 2-3 mondatban indokold meg a válaszodat!

A komikus, tréfás C fennkölt, ünnepélyes

B tudományos, ismeretterjesztő jellegű D megható, érzelmes

Indoklás:  A szöveg komikus,  tréfás hatást kelt.  Kisszerű,  hétköznapi témájának,  a 
macskák elleni küzdelemnek hatalmas jelentőséget tulajdonít.  Gyakran él  a 
halmozás eszközével:  a  macskák elleni  fegyverek tömegét említi .  Szintén 
mulatságos az elbeszélő túlzott  részletessége.

7.

8.

9.

10.
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Az alábbi szócikkek három naptári ünnephez kötődő népszokásokról szólnak. Olvasd el a  szövegeket, 
majd válaszolj a kérdésekre!

1. Balázs-járás
Balázs-napi (febr. 3.) adománygyűjtő, köszöntő szokás. A 17. századtól a tanító javadalmának felso-
rolásában gyakran találkozunk a  Balázs-napi koledával, kantációval (Blasius-cantatio), vagyis a  Ba-
lázs-járással. Rozsnyón 1670-ben a Balázs- és Gergely-napi ajándékot említik, egy galgagutai (Nógrád
megye) jegyzőkönyv elmondja, hogy Balázs-napkor a kántornak énekkel kell körüljárnia a falut. Úgy
látszik, hogy kezdetben a Balázs-járás alkalmával a tanító tanítványaival járta sorra a falut, majd ké-
sőbb már csak a fiúk jártak házról házra, elmondták éneküket, ezután ajándékot kaptak, ez a tanítót
illette. A Balázs-járáskor mondott ének legrégibb szövege 1650 tájáról való, amelyet a gyöngyösi Fe-
renc-rendi kolostor könyvtára egyik kötetének tábla melletti védőlapján találtak. Az 1711-ből szár-
mazó feljegyzés a „tót mester uraimék által behozatott” Balázs-napi ugrálást említi. A szokás a szlovák
nyelvterületen, Cseh- és Morvaországban egyformán elterjedt volt. Csehországban már a 14. száza-
di adatok megemlékeznek róla. Feltehető, hogy morva vagy szlovák közvetítéssel került hozzánk.
Nálunk legtovább, kb. a  századfordulóig főleg a  Dunántúlon és az északi területeken gyakorolták.
Az Ipoly mentén az iskolában gyülekeztek a fiúgyermekek, onnan indultak, és minden házba betér-
tek, ahonnan gyermek járt iskolába. Hosszú vasnyársat is vittek magukkal, amelyet a padlásba szúr-
tak, majd a nyársvivő körül járva énekelték a gyöngyösi szöveg töredékes változatát. A tanító részére
szalonnát, babot, kolbászt, lisztet stb. kaptak. A tanító néhány nap múlva a gyermekeket megvendé-
gelte, ezután dudára táncoltak. Sümegen a balázsjárók hatan voltak: a generális, a püspök, a kapitány, 
a mester, a diák és a paraszt, s napszálltakor indultak útnak. A Somló vidékén a Balázs-járás az újonc
iskolás gyermekek összegyűjtését célozta. Három-négy 10–14 éves fiú – az első püspöki süveggel
a fején, a másik csákóval és fakarddal vagy nyárssal, a harmadik kosárral a kapott ajándékok számára
– az iskolaköteles gyermekek családjaihoz látogattak. Verset mondtak, majd ajándékot kaptak.

2. Gergely-járás
Iskolás gyermekek Gergely-napi (márc. 12.) köszöntő, adománygyűjtő, eredetileg többszereplős
dramatikus játéka. Országosan ismert volt, de élő gyakorlatát csak a Dunántúlról és palóc vidékek-
ről gyűjtötték. Az iskolás gyermekek csapatostul házról házra járva verbuválták az iskolába a gye-
rekeket. A  katonai toborzás mintájára a  szereplők gyakran különféle katonai rangokat viseltek,
„Szent Gergely vitézeinek” is nevezték őket. A püspököt is meg szokták személyesíteni. A szokás
sok helyütt leegyszerűsödött, az egy-
kori szereplők közösen énekeltek, csak
megkülönböztető öltözékük maradt
meg. Maszkjuk jellemző darabjai vol-
tak a  csúcsos papírsüveg és a  fakard.
A Gergely-járás több szövegből össze-
tett énekének legjellegzetesebb da-
rabja a „Szent Gergely doktornak, híres
tanítónknak az ő napján, / Régi szokás
szerint, menjünk Isten szerint iskolá-
ba…” kezdetű ének volt. Ezenkívül az
énekhez kapcsolódhatott a  szereplők
tréfás bemutatkozása, továbbá jókí-
vánság-mondókák és tréfás adomány-
kérés (pl. latinnal kevert szöveggel) stb. 

Naptári ünnepek3.

Gergely-járás
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A szokás egyik célja éppen az adománygyűjtés volt a  tanítónak; sok helyütt díjlevélben is bizto-
sították számára. A  természetbeni adományokból (lencse, bab, borsó, kolbász, szalonna, zsír, to-
jás) megvendégelte a köszöntőket. Az adományok gyűjtését Kosárhordónak, Nyársasnak nevezett 
szereplők végezték. A szokás iskolai ünnepségben gyökerezik, amelyet IV. Gergely pápa rendelt el 
830-ban I. Szent Gergely tiszteletére. Magyarországi ünneplésének kezdeteire nincsenek pontos
adataink. Ács Mihály énekeskönyvében (Zöngedező mennyei kar… Lőcse, 1696) az említett ének
szerepel. A  tanítók egyéni leleményei is alakították a  szokást (pl. Kecskemét Sámuel református
kántortanítótól a  Gömör megyei Simonyiból kéziratban fennmaradtak a  tanítványaival 1817–26
között előadott változatok). Rokon szokás a Balázs-járással. A kutatás mindkettőt szláv eredetűnek
tartja, a Balázs-járás szokása azonban később közvetítődött hozzánk, s nagy hatást gyakorolt a már
ismert Gergely-járásra. A Dunántúlról fennmaradt a szokás egyházi tiltása is 1756-ból, az „ocsmány
énekek és bohócos ugrándozás” miatt.

3. Márton napja (november 11.)
A Pannóniában született tours-i püspök emléknapja, amelyet az 1611. évi nagyszombati zsinat ha-
tározata szerint még megünnepeltek. Szent Márton a  középkor egyik legnépszerűbb szentje volt,
kultusza hazánkban is virágzott, emlékét helynevek, oltárképek egyformán őrzik. A 14. századi króni-
kákban határnapként szerepelt: a tisztújítás, a fizetés, a jobbágytartozás lerovásának napja. A Márton-
napi járandóság a pap, a felköszöntés a tanító javadalmai között szerepelt. Az 1649. évi céhszabályzat
a pásztorok járandóságára utal: „Szent Márton napján […] valamint régi szokás volt, most is, akiktül
mi lehet, megadassék.” Az egykori kötelezettségek a későbbi századokban elfelejtődtek vagy ajándé-
kozássá alakultak át. A pásztor sorra járta azokat a házakat, amelyeknek állatait őrizte, s a ház gazdá-
jától ajándékot kapott. Vépen (Vas megye) Márton napjának előestéjén a kanász járta sorra a házakat,
s köszöntőt mondott: „Adjon Isten szerencsés jó estét! Megjött Szent Márton püspök szolgája. Adjon
Isten bort, búzát, bikessiget, lölkünknek üdvössiget!” A kanász ezután mákos vagy túrós lepényt meg
pénzt kapott. A népi időjóslás szerint kemény tél várható, ha Márton fehér lovon jön (ha Márton nap-
ján esik a hó), ha barna lovon jön (ha nem esik), enyhe. A Dunántúlon e napon vágták le a Márton
lúdját, s kóstolták meg az újbort. Nyugat-Magyarországon és Szlovákia egyes vidékein Márton napja
előestéjén a kanász Márton vesszejével (nyírfavessző) járta sorra a házakat, és köszöntőt mondott. Azt
tartották, hogy ahány ága van a gazdának vagy gazdasszonynak átadott vesszőnek, annyi szaporodás 
lesz az állatokban.

A szócikkek és a fénykép forrása: Magyar Néprajzi Lexikon, főszerk. OrtUtay Gyula, Akadémiai Kiadó, Budapest, 1977–1982.  
A szöveget helyenként kismértékben egyszerűsítettük.

 Melyik megyében találhatók az alábbi települések?

Galgaguta:  Nógrád.

Simonyi: Gömör. 

Vép: Vas.

 Mikor jelent meg Ács Mihály énekeskönyve?

1696

 Milyen ajándékra számíthatott Vépen a kanász azoknál a házaknál, ahol köszöntőt mondott?

Mákos vagy túrós lepényt,  esetleg pénzt várt.

1.

2.

3.
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 Milyen évszakra esnek a szócikkekben bemutatott jeles napok?

Márton-nap: ősz

Balázs-nap: tél

Gergely-nap: tavasz

 Írd be a táblázat megfelelő helyére az alábbi állítások betűjelét! 

A A kutatás szerint a népszokás szláv eredetű.

B A népszokás része az adománygyűjtés.

C A naphoz népi időjóslás kapcsolódik.

D Fennmaradt a szokás egyházi tiltásának dokumentuma.

E A népszokás része a házról házra járás.

F Az ünneplők különböző jelmezeket vettek föl.

Az állítás mindhárom 
népszokásra igaz.

Az állítás csak az egyik 
népszokásra igaz.

Az állítás két népszokásra igaz, 
de a harmadikra nem.

 Melyik Márton-napi szokásra utal a kép?

4.

5.

6.
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 Milyen esetben mondták, hogy Márton „barna lovon” jön?

Ha Márton napján nem esett.  Ez az időjóslás szerint enyhe telet jelent.

 Miért nevezték „Szent Gergely vitézeinek” a Gergely-napon házról házra járó iskolásokat?

Mert a szereplők különféle katonai rangokat viseltek.

 Satírozd be a hamis állítás/állítások betűjelét!

A Galgagután a kántor énekkel járta körbe a falut február 3-án.

B A népi időjóslás szerint kemény tél várható, ha Márton napján hideg van.

C Amikor Balázs napján az iskolás fiúk a tanító nélkül jártak házról házra, megtarthatták a kapott 
ajándékokat. 

D Magyarországon vannak Szent Mártonra utaló helynevek. 

 Egy sümegi iskola hagyományőrző csoportja szeretné feleleveníteni a Balázs-járás helyi hagyomá-
nyát. Milyen szerepekre kell szereplőket találniuk?

Generális,  püspök, kapitány,  mester,  diák,  paraszt.

 Milyen étkezési szokások kötődnek a Márton-naphoz a Dunántúlon?

A          Márton-lúd         levágása       és        az       újbor     

megkóstolása.

7.

8.

9.

10.

11.
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Az alábbiakban a MÁV-START Zrt. igénylőlapját és a hozzá tartozó kitöltési útmutatót találod. Tanulmá-
nyozd az anyagot, majd válaszolj a hozzá kapcsolódó kérdésekre!

Igénylőlap4.

1087 Budapest, Könyves Kálmán krt. 54–60.

Fénykép
beragasztásának

helye
(Színes vagy 
fekete-fehér

igazolványkép)

START Klub igénylőlap

2017/01

Keresztnév:

Születési hely: idő: év hó nap

Vezetéknév:

E-mailcím:

Telefonszám:    +36

Megrendelő adatai: (minden sor kitöltendő!)

A kártya típusa:

Hungary Card
szelvényre

Mobiltelefon:  +36 

Út/utca/tér:

házszám lépcsőház emelet ajtó

@
Személyi igazolvány száma:

Állandó lakcím: Irányítószám: Település:

korábbi START Klub kártya száma:

Az igénylőlap személyesen adható le valamennyi menetjegyirodában, személyes ügyfélszolgálaton és a START Klub 
kártya igénylés jelölésű pénztáraknál a vasútállomásokon. KEDVEZMÉNYES HOSSZABBÍTÁSRA NEM HASZNÁLHATÓ, 
AZ CSAK ONLINE MÓDON LEHETSÉGES! KÉRJÜK, AZ IGÉNYLŐLAPOT NYOMTATOTT NAGYBETŰKKEL TÖLTSE KI! Az ér-
vényesség első napja a pénztárnál való fizetés napja lesz. (Részletes kitöltési útmutató a lap hátoldalán található.)

26 év alatt
ára: 14 900 Ft
HC kedv. ár: 11 900 Ft

Fél évre
26 év alatt
ára: 24 900 Ft
HC kedv. ár: 21 900 Ft

1 évre
26 év felett
ára: 19 900 Ft
HC kedv. ár: 16 900 Ft

Fél évre
26 év felett
ára: 34 900 Ft
HC kedv. ár: 31 900 Ft

1 évre

A kártya átvehetőségéről értesítést
e-mailben kérek
telefonon, sms-ben kérek

Pénztáros aláírása

Kártyaigénylő aláírása

ph.

Kitöltés után nem nyilvános!

A pénztáros tölti ki!

VMAEF bizonylat sorszáma:

Kelt (a pénztári befizetés napja): ..................................................  20........... év....................................... hó............... nap.

..........................................................................

..........................................................................

A kártya átvételének helyszíne: (V=vasútállomás, M=menetjegyiroda, SZÜ=személyes ügyfélszolgálat. Kérjük, jelölje X-szel!)

Balassagyarmat (V)
Békéscsaba (M)
Békéscsaba (SZÜ)
Budapest, József A. u. (M)

Bp.-Kelenföld (V)
Bp.-Déli (SZÜ)

Bp.-Keleti (SZÜ)
Bp.-Kőbánya-Kispest (V)
Bük (V)
Cegléd (V)
Celldömölk (V)
Csorna (V)

Debrecen (M)
Debrecen (SZÜ)
Dombóvár (V)

Kecskemét (V)

Eger (V)
Esztergom (V)

Fonyód (V)
Fertőszentmiklós (V)

Füzesabony (V)

Győr (SZÜ)
Győr (V)

Hatvan (V)
Kaposvár (M)

Kapuvár (V) Nagykanizsa (V)
Nyíregyháza (V)

Keszthely (V)
Kiskunhalas (V)

Komárom (V)
Kisvárda (V)

Körmend (V)
Kunszentmiklós-Tass (V)
Mátészalka (V)

Miskolc (SZÜ)
Miskolc (M)

Mosonmagyaróvár (V)

Szentes (V)
Szentgotthárd (V)

Székesfehérvár (V)
Székesfehérvár (SZÜ)

Szerencs (V)

Szolnok (SZÜ)
Szolnok (M)

Szombathely (M)
Tatabánya (V)
Veszprém (V)
Zalaegerszeg (M)

Szekszárd(V)
Nyíregyháza (SZÜ)
Pécs (M)
Pécs (SZÜ)

Salgótarján (V)
Püspökladány (V)

Sárbogárd (V)
Sárospatak (V)
Siófok (V)
Sopron (V)
Szeged (M)

Szeged (SZÜ)

ADATKEZELÉSI HOZZÁJÁRULÁS 1.

ADATKEZELÉSI HOZZÁJÁRULÁS 2.

Hozzájárulok, hogy a MÁV-START Zrt. elektronikus levelezés vagy azzal egyenértékű más egyéni 
kommunikációs eszköz útján utazási ajánlatairól információt küldjön, és ehhez személyes adataimat 
kezelje, alvállalkozó útján feldolgozza.

A kártyaigénylő a kártya megrendelésével hozzájárul, hogy a MÁV-START Zrt. a kártya elkészítéséhez 
szükséges fenti személyes adatait kezelje, alvállalkozó útján feldolgozza, nevét és fényképét a kártya 
elkészítésével megbízott részére átadja. 

Igen Nem

O n l i n e
l e t ö l t é s
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Forrás: A MÁV-csoport honlapja

Kitöltési útmutató

ADATVÉDELMI NYILATKOZAT
Kérjük, figyelmesen olvassa el az alábbiakat!

A MÁV-START Zrt. kijelenti, hogy az igénylőlapon feltüntetett személyes adatokat kizárólag abból a célból kezeli, amihez az igénylő hozzájárult. 
A MÁV-START Zrt. ehhez a tevékenységhez adatfeldolgozót vehet igénybe, amelynek tevékenységéért, mint sajátjáért felel. Egyebekben a jo-
gosult személyes adatait harmadik fél részére nem adja át. Személyes adatokat a hozzájáruló nyilatkozat visszavonásáig kezeli.
Megrendelő a MÁV-START Zrt. Ügyfélszolgálatán (személyesen: 1426 Budapest, Pf.: 56., e-mailben: eszrevetel@mav-start.hu) keresztül bár-
mikor tájékoztatást kérhet a kezelt személyes adatai köréről, kérheti azok helyesbítését, vagy az adatbázisból való törlését. A törlés azonban
a START Klub kártya elkészítését, vagy a kártya által biztosított kedvezmény igénybevételét lehetetlenné teheti.

Menetjegyirodák

MÁV-START Zrt.

Személyes ügyfélszolgálatok
Békéscsaba, 
Menetjegyiroda:
5600 Békéscsaba,
Andrássy u. 24-28.

Budapest-Keleti
pályaudvar
Ügyfélszolgálati iroda

Nyíregyháza,
vasútállomás
Ügyfélszolgálati iroda

Budapest-Déli
pályaudvar
Ügyfélszolgálati iroda

Pécs,
vasútállomás
Ügyfélszolgálati iroda

Miskolc, Tiszai
pályaudvar
Ügyfélszolgálati iroda

Debrecen,
vasútállomás
Ügyfélszolgálati iroda

Szeged,
vasútállomás
Ügyfélszolgálati iroda

Győr,
vasútállomás
Ügyfélszolgálati iroda

Szolnok, 
vasútállomás
Ügyfélszolgálati iroda

Szolnok, 
vasútállomás
Ügyfélszolgálati iroda

Pécs,
Menetjegyiroda:
7621 Pécs,
Jókai u. 7.

Budapest,
Menetjegyiroda:
1051 Budapest,
József Attila u. 16.

Szeged,
Menetjegyiroda:
6720 Szeged,
Tisza Lajos krt. 28-30.

Debrecen,
Menetjegyiroda:
4024 Debrecen,
Rózsa u. 4.

Szolnok,
Menetjegyiroda:
5000 Szolnok,
Kossuth tér 9.

Kaposvár,
Menetjegyiroda:
7400 Kaposvár,
Csokonai köz 8.

Szombathely,
Menetjegyiroda:
9700 Szombathely,
Király u. 8/a

Miskolc,
Menetjegyiroda:
3530 Miskolc,
Arany János u. 2.

A fenti helyszínek nyitvatartási adatai elérhetők a www.mavcsoport.hu honlapon a Belföldi utazás/Jegyértékesítés menüpont alatt. 

Zalaegerszeg,
Menetjegyiroda:
8900 Zalaegerszeg,
Tüttőssy u. 6/a

Tudnivalók az igénylőlap kitöltéséhez: Kérjük, hogy az igénylőlapot nyomtatott nagybetűkkel, olvashatóan töltse ki! Kérjük, adja meg tele-
fonszámát és e-mail címét is, adategyeztetés és a kártya kiküldéséről szóló értesítés érdekében! 26 éven aluliaknak szóló kártyát az igényelhet, aki
az érvényesség 1. napján még nem töltötte be a 26. életévét.

Az igénylés menete: a hiánytalanul kitöltött, fényképpel (színes vagy fekete-fehér igazolványképpel) ellátott igénylőlapot leadhatja valamennyi 
menetjegyirodában, személyes ügyfélszolgálaton és a START Klub kártya igénylés jelölésű pénztárakban. Személyi igazolványát kérjük, hozza magá-
val! A kártya ára az igénylőlap leadásakor a helyszínen fizetendő. A papíron igényelt kártyák érvényességének kezdete mindig az igénylés napja. 
Igényléskor Ön 30 napig érvényes kártyabizonylatot kap, melynek birtokában azonnal igénybe veheti a belföldi 50%-os utazási kedvezményt.

A kártyaátvétel helyszínének kiválasztása: Kérjük, jelölje meg azt a helyszínt, ahol az elkészült kártyáját át szeretné venni! Az elkészült kártyát
az Ön által kiválasztott vasútállomáson (V-vel jelölve), menetjegyirodában (M-mel jelölve), valamint a személyes ügyfélszolgálati irodában (SZÜ-
vel jelölve) veheti át az értesítés után 30 napon belül.

Az elkészült kártya átvétele: Munkatársunk a megadott e-mail címen vagy telefonszámon (SMS-ben) értesíti Önt, amikor a kártyája átvehető az 
Ön által kiválasztott vasútállomás, menetjegyiroda START Klub kártya átvétel jelölésű pénztárában, vagy a személyes ügyfélszolgálaton. (Leg-
később a megrendelés leadásától számított 30. napon.) Személyi igazolványát és az igényléskor kapott kártyabizonylatot kérjük hozza magával!

Online igénylés: A www.mavcsoport.hu honlapon található online űrlap segítségével is igényelhet START Klub kártyát egy regisztrációt követően 
az űrlap értelemszerű kitöltésével a fényképének feltöltésével. Kérjük, adja meg telefonszámát és e-mail címét is, adategyeztetés és a kártya kikül-
déséről szóló értesítés érdekében. Az online módon igényelt kártyák első lehetséges érvényességi napja az igénylés napjától számított 30. nap. 
(Az érvényesség első napját akár 90 nappal előre is megadhatja.) Munkatársunk a megadott e-mail címen, vagy telefonon értesíti Önt, amikor 
kártyája kiküldésre kerül az Ön által kiválasztott vasútállomásra, menetjegyirodába, személyes ügyfélszolgálatra. A kártya csak személyesen vagy 
meghatalmazással vehető át. Személyi igazolványát és a visszaigazolást kérjük, hozza magával! HungaryCard szelvény alapján kedvezményes árú 
START Klub kártya online módon nem igényelhető.

Társkártya: Amennyiben Ön már rendelkezik érvényes START Klub kártyával, családtagjai számára igényelhet éves vagy féléves érvénytartamú 
Társkártyát a féléves kártya áráért.

Kártya cseréje Bónusz/VIP/Prémium kártyára: a START Klub 50% kártya érvénytartamán belül egy alkalommal magasabb értékű (Bónusz, VIP, 
Prémium) kártyára cserélhető a meglévő kártya árának beszámításával. A cserével kapcsolatban keresse a Bónusz, VIP és Prémium kártyákat 
értékesítő területi ügyfélmenedzsereket.

Információ: Ha bármilyen kérdése van, kérjük, hívja a MÁVDIREKT-et a +36 (1) 3 49 49 49-es telefonszámon, vagy tekintse meg honlapunkat
a www.mavcsoport.hu/startklub címen, ahol részletes információkat talál az igénylési és igénybevételi feltételekről.

START Klub 50% (online), 2017/01, 2017.01.05. (MAV-START / UMSZ)

Székesfehérvár,
vasútállomás
Ügyfélszolgálati iroda

Békéscsaba,
vasútállomás
Ügyfélszolgálati iroda
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 Mi a neve a kártyának, amelyet ezzel az űrlappal lehet igényelni?

 Start Klub.

 Hol nem lehet személyesen átvenni a kártyát az alábbi települések közül? Satírozd be a helyes válasz 
betűjelét!

A Miskolc C Szombathely

B Kőszeg D Bük

 Színes vagy fekete-fehér fényképet kell ragasztani az igénylőlapra? Satírozd be a helyes válasz betű-
jelét!

A Egy színes fényképet kell ráragasztani.

B Egy fekete-fehér fényképet kell ráragasztani.

C Vagy egy színes, vagy egy fekete-fehér fényképet kell ráragasztani.

D Egy színes és egy fekete-fehér fényképet kell ráragasztani.

 Minek a dátumát írja rá a pénztáros az igénylőlapra? Satírozd be a helyes válasz betűjelét!

A Annak a napnak a dátumát, amelyen az ügyfél kitölti a nyomtatványt.

B Annak a napnak a dátumát, amelyen elkészül az ügyfél kártyája.

C Annak a napnak a dátumát, amelyen az ügyfél átveszi az elkészült kártyáját.

D Annak a napnak a dátumát, amelyen az ügyfél kifizeti a pénztárban a kártya árát.

 Melyik utcában található a budapesti menetjegyiroda?

József Attila utca.

 Honnan tudja meg az ügyfél, hogy a kártyája átvehető a megadott helyen?

 Értesítést kap e-mailben,  sms-ben vagy telefonon.

1.

2.

3.

4.

5.

6.
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 Mennyibe kerül az egy évre szóló kártya az alábbi személyeknek?

Személy A kártya ára

16 éves szakközépiskolás diák

35 éves vidéki költő

24 éves ápolónő Hungary Carddal

59 éves vállalkozó, akinek a felesége már rendelkezik kártyával

 Anna két hónap múlva ünnepli a  26. születésnapját. Megvásárolhatja-e kedvezményes áron a fél 
évre szóló kártyát? Satírozd be a helyes válasz betűjelét!

A Igen, viszont figyelnie kell arra, hogy a kártya érvényességének a kezdete még a születésnapja 
előtt legyen.

B Igen, viszont figyelnie kell arra, hogy a kártya igénylésének a napja még a születésnapja előtt 
legyen.

C Igen, viszont a kártya árát úgy határozzák meg, hogy az első két hónapra a kedvezményes, 
a fennmaradó négy hónapra a teljes árat kell fizetnie.

D Nem, mivel Anna a futamidő nagyobb részében már idősebb lesz a kedvezményre jogosító 
kornál.

 Az alábbi mondatok az online igényelt kártyák érvényességére vonatkoznak. Satírozd be a helyes 
állítás betűjelét!

A Az online igényelt kártyák első érvényességi napja minden esetben az igényléstől számított 
30. nap.

B Az online igényelt kártyák első érvényességi napja nem lehet korábban, mint az igényléstől 
számított 30. nap.

C Az online igényelt kártyák első érvényességi napja nem lehet később, mint az igényléstől 
számított 30. nap.

D Az online igényelt kártyák első érvényességi napja akár az igénylést megelőző 90. nap is lehet.

7.

8.

9.
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Az alábbiakban Oravecz Imre Kedves John című könyvéből közlünk egy részletet. Olvasd el a szöveget, 
majd válaszolj a hozzá kapcsolódó kérdésekre!

1   Hová lesz a tudás, a bölcsesség, amelyre az ember életében szert tett, amelyet felhalmozott? El-
raktározódik valahol, vagy végleg megsemmisül az utolsó órán, mint az összes öröm és fájdalom, 
amely születése óta érte?

Mint már írtam, meghalt anyám, idén, hetvenegy éves korában. Falusi parasztasszony volt, 
úgynevezett egyszerű ember. Úgynevezett, mert nincsen egyszerű ember. Csak ember van, és e 
fajnak minden példánya hallatlanul bonyolult. Ő volt a családban a földműves. Apám más fog-
lalkozást űzött, és csak besegített neki, miként jómagam és később a húgom is, amíg gyerekek 
voltunk, és otthon éltünk. […]

2   A hozzá tartozó telekrésszel együtt én és húgom egy fél házat örököltünk utána, amely tovább 
oszlott két negyedre oly módon, hogy az egyik negyed az enyém, a másik meg az övé lett. Ma-
radt utána pár személyes holmi is, ruhák, cipők, egy imakönyv, egy zsebtükör, egy fésű meg ilye-
nek. De ezeknek nincsen forgalmi értékük, ezek nem érdeklik az államot. Csak az ingatlan számít, 
amely után illetéket kell fizetnünk, mert a hagyatéki eljárás során megállapíttatott, hogy ez volt 
az ő különvagyona. Ezt szerezte apámmal közösen, ez volt az övé, amíg élt. Pedig nem így van. 
Ez a fajta birtoklás merő fikció, és csak áltatjuk vele magunkat. Valójában csak az a miénk, ami el-
választhatatlan tőlünk, amit, ha lejárt az időnk, éppúgy magunkkal viszünk, mint enyészetre ítélt 
testünket. Mert mint minden halandónak, neki is az a tudás volt egyetlen és valódi tulajdona, 
amelyet elméjében és szívében őrzött. Annak is az a része, amelyet ő maga hozott létre, a sajá-
tos, a rá jellemző, az egyéni, amelyet együtt kamatoztatott a készen kapottal. Amelynek szűrőjén 
átment az is, amit az utolsó mohikánok egyikeként átvett, de amely kizárólag csak az övé volt 
és továbbadhatatlan, mert végtelenül személyes, mert egyszeri. Amely nélkül semmi, amit tett, 
gondolt vagy érzett, de talán ő maga sem olyan lett volna, mint amilyen volt, és nem úgy kormá-
nyozta volna végig élete törékeny hajóját a gondok és bajok zátonyai közt, ahogy kormányozta. 
Nem mindenkinek adatik meg, hogy teremtsen, hogy kiegészítsen, hogy saját tudással rendel-
kezzen. Neki megadatott, ő ilyen volt.

3   Nem ismertem nála ügyesebb, dolgosabb, rendszeretőbb asszonyt. Sosem pihent, és égett 
a keze alatt a munka. Hihetetlenül sokat tudott, sokoldalú volt, és értett szinte mindenhez. Pe-
dig (az ő kislánykorában még ennyi osztályból állt az iskola) csak hat elemit végzett. Vagy talán 
éppen azért. Kisujjában volt a földművelés, ismerte az állattartás minden csínját-bínját. És házi-
asszonynak is kiváló volt, mind a konyhán, mind a ház körül. Semmitől nem riadt vissza, mindent 
megcsinált, ha kellett. Csak éppen nem szántott, mert nem volt lovunk, miként sok egyéb sem. 
Mindez még nem lett volna olyan rendhagyó. Más is dicsekedhetett szép krumplival, más is el-
érte, hogy sokat tojt a tyúkja, és másnak is sikerült úgy hártyavékonyra nyújtania a rétestésztát, 
hogy közben nem szakadt el. Nem ő volt az egyetlen a faluban, aki jól megtanult mindent, gon-
dos, körültekintő volt, és a férfiak mögött sem maradt el. Csakhogy mindenben, amihez hozzá-
ért, ami átment a kezén, volt, lett valami többlet, amit ő adott hozzá, ami megemelte, vonzóbbá, 
értékesebbé tette. Bármibe fogott, bármire vállalkozott, lett légyen az egy új növény termeszté-
se, egy új állat tenyésztése vagy egy addig nem próbált sütemény, kalács készítése, ha beütött, 
akkor az nemcsak szép és jó lett, hanem egyúttal különb is. Az kirítt a többi közül, arról messziről 
lehetett látni, hogy tőle származik, hogy csodát művelt vele. Az nem általában minősült annak, 
ami volt, hanem magasabb értelemben is. A kukorica az ő kukoricája volt, a mák az ő mákja, a te-

Anyám igazi vagyona5.
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hén az ő tehene, a malac az ő malaca, a liba az ő libája, a vaj az ő vaja, a kévekötél az ő kévekötele, 
a vászon az ő vászna, a sulyka (helyi metéltféle) az ő sulykája, a torta az ő tortája, a pünkösdi 
rózsa az ő pünkösdi rózsája.

4   De nemcsak a testünkről gondoskodott. Nemcsak etetett, táplált, ruházott bennünket. Másra is 
figyelt. Közben nő és feleség is volt. És fiatalabb korában nevelt, okított is bennünket, mesélt is 
nekünk, játszott is velünk. Mert a lelkieket is fontosnak tartotta. Vallási értelemben is és amúgy is. 
Mert tisztában volt vele, hogy nemcsak kenyérrel él az ember. És amit így kaptunk tőle, abban is 
megmutatkozott a többlet. Legfeljebb kevésbé volt kézzelfogható. És olykor csak abból vettük ész-
re, hogy jobban megrendülünk, ha tőle hallunk valami szomorút, és jobban nevetünk, mint mikor 
más ad elő valami vidámat. És tudása nemcsak a hétköznapi dolgokban bizonyult gyümölcsöző-
nek. Ott munkált mindenben, a  legkisebben épp-
úgy, mint a  legnagyobban, és rendkívüli áldozat-
vállalásra, szinte hősies helytállásra is képessé tette. 
Nem csupán ezzel magyarázható, de ennek is része 
volt abban, hogy tudott például hajnalban kelni, 
enni adni a  jószágnak, megfőzni nekünk az ebé-
det, és úgy indulni a  határba; egész nap, rekkenő 
hőségben egy darab szalonnán és kenyéren kapál-
ni; súlyos teherrel a hátán begyalogolni a negyven 
kilométerre lévő egri piacra; egy háti almáért napi 
tizenkét órán keresztül almát szüretelni a recski al-
máskertben; ételt tenni az asztalra olyan évben is, 
mikor felsöpörték a padlást, és disznót sem öltünk; 
nem venni magának új ruhát, csak agyonmosott, 
agyonfoltozott régiben járni, csak hogy minket tisz-
tességesen öltöztethessen; két évtizedig éhbérért 
dolgozni a téeszben, és olyan embertelenül nehéz munkát is végezni, mint a trágyaterítés, a ka-
zalrakás vagy a zsákolás; egy életen át kitartani az oltár előtt tett eskü mellett, és elviselni zsarnoki 
természetű, indulatos apámat, akivel sehogy, de sehogy nem illettek össze.

5   És ez a tudás, ez a hihetetlenül finom és drága anyag, anyám igazi vagyona, amellyel mindezt és 
a többit művelte, vagy az, amivé az addigra vált, eltűnt vele együtt abban a pillanatban, mikor 
örökre lehunyta a szemét. Volt, nincs. Vagy ha mégis van valahol, akkor számomra ismeretlen he-
lyen, és nem hat többé a világban. De akárhol van, akármi történt vele, önkéntelenül is keresem, 
mert nekem hiányzik. Éppúgy, mint ő maga. És hiányozni is fog, amíg csak élek. (1993. december)

Forrás: Oravecz Imre, Kedves John (Levelek Kaliforniába), Helikon Kiadó, Budapest, 1995, 200–204.

 Hány éves korában halt meg a szerző édesanyja?

Hetvenegy.

 Mit jelent a sulyka szó?

 Helyi metéltféle.

1.

2.
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 Az alábbiak közül melyik nem fordul elő a  3  egységben? Satírozd be a helyes válasz betűjelét!

A kukorica C vászon

B tyúk D körte

 Melyik mondattal utal vissza a szerző a könyv egy itt nem idézett, korábbi részletére?  Írd le a mondat 
első három szavát! ( 1 )

„Mint már  írtam…”

 A  2  egység végén a szerző az édesanyja életét szemléletesen „törékeny hajónak” nevezi. Mit jelent 
ebben a mondatban a zátony képe?

 A gondokat,   bajokat (az   élet   nehézségeit).

 Az utolsó bekezdésben a szerző az édesanyja halálára egy választékos kifejezéssel utal. Melyik ez 
a kifejezés?

 „örökre lehunyta  a   szemét”

 Miért tartja szükségesnek a szerző az „egyszerű ember” kifejezés pontosítását? ( 1 )

Azért, mert valójában nincs egyszerű ember,  hiszen minden személy 

összetett, bonyolult.

 Írj ki a szövegből három olyan példát, amely az anya rendkívüli áldozatvállalását igazolja!

Rengeteget dolgozik,  akár rekkenő hőségben is kapál,  almát szed egy kevés 
almáért.  Nagy szegénység idején is  ételt  tesz az asztalra.  40 kilométert 
gyalogol a piacra.  Önmagára nem költ,  nem vesz új  ruhát magának,  csak hogy 
a gyerekeket tisztességesen öltöztethesse.

 Az alábbiak közül melyik jellemzés illik leginkább a szövegre? Satírozd be a helyes válasz betűjelét!

A tárgyilagos, személytelen okfejtés C tréfálkozó, humoros emlékezés

B dicsekvő, másokat lealacsonyító jellemzés D személyes, meghitt vallomás

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.
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 Satírozd be a hamis állítás betűjelét!

A A szerző édesanyjának 40 kilométert kellett gyalogolnia az egri piacig.

B A faluban minden asszonynak sikerült úgy hártyavékonyra nyújtania a rétestésztát, hogy közben 
nem szakadt el.

C A szerző apja nem földműves volt.

D A szerző a negyedét örökölte annak a háznak, amelynek fele az édesanyja tulajdona volt.

 Mit ért a szerző az alábbi mondaton? Satírozd be a helyes válasz betűjelét! ( 4 )
„Mert tisztában volt vele, hogy nemcsak kenyérrel él az ember.”

A Tudta, hogy az embernek nemcsak testi szükségletei vannak, hanem lelki, szellemi igényei is.

B Tudta, hogy az embernek nem csupán kenyérre, hanem más élelmiszerekre (pl. szalonnára és 
almára) is szüksége van.

C Tudta, hogy az embernek nemcsak táplálékra, hanem ruhára is szüksége van.

D Tudta, hogy gyerekeinek nemcsak a testéről kell gondoskodnia, hanem etetnie is kell őket.

 Értelmezd néhány mondatban a szöveg egészének tükrében a címet! Mit jelent „az igaz vagyon”? 

A szülőtől  kapott szeretet,  gondoskodás,  tanítás, példa igazibb vagyon, mint 
az anyagi javak,  az örökölt  tárgyak,  ingatlanok.

10.

11.

12.
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Ezt a gondolatot az édesanyja halála után fogalmazza meg az elbeszélő. Édesanyja valódi 
tulajdona, vagyona nem az a fél ház, amelyre az örökösödési eljárás vonatkozik. A magunk 
által megszerzett tudás a miénk ténylegesen, de nemcsak az ész tudása, hanem a szív tudása is. 
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Az alábbiakban a Magyar művelődéstörténet című könyvből idézünk egy részletet a vasút történetéről. 
Olvasd el a szöveget, majd válaszolj a hozzá kapcsolódó kérdésekre! 

1   A XIX. század legnagyobb ipari csodájának nagyon sokan a vasutat tekintették, és tekintik mind-
máig. Jelentősen lerövidítve a távolságokat, közel hozta egymáshoz az embereket, divattá tette 
a városközi utazást, kedvezett az ipar és kereskedelem nagyméretű föllendülésének, sőt a tele-
pülések helyzetére is befolyással lehetett, hatása szinte az egész életre kiterjedt.

Síneken gördülő kocsikkal több évtizedig tartó különféle kísérletek után Angliában 1825-ben 
nyitották meg az első gőzüzemű vasútvonalat. A példát hamarosan sokfelé követték Európá-
ban és Észak-Amerikában, Magyarországon azonban tőkehiány és a kivitelezésről folytatott vi-
ták elhúzódása miatt viszonylag későn indult el az első gőzmozdony által vontatott szerelvény. 
A  jövendő országos hálózat tervében fokozatosan Széchenyi István elképzelései jutottak túl-
súlyra, aki a  földrajzi fekvése okán nyilvánvalóan nagy helyzeti energiájú Pest-Budát jelölte ki 
legfontosabb vasúti csomópontnak, nagy lépéssel közelítve ezzel a hivatalos fővárosi rang el-
nyeréséhez. […] Hosszas előkészület után az országgyűlés 1836-ban alkotta meg az első vasúti 
törvényt, mely tizenhárom vonal kiépítését irányozta elő főleg a gabona és más mezőgazdasá-
gi termények szállítását megkönnyítendő. A két év múlva megalakult Pozsony–Nagyszombati 
Első Magyar Vasúttársaság kezdte el építtetni az első állandó vonalat, az első szakaszt Pozsony-
szentgyörgyig 1840-ben, a teljes pályát csak 1846-ban adták át (49,5 km), azonban ez a vasút 
még huszonöt évig lóvontatású maradt. A  fordulat 1846. július 15-én következett be, amikor 
a 33,6 km-es Pest–Vác-vonalon végighaladt az első gőzüzemű szerelvény. A korabeli reformpárti 
értelmiségből nagy lelkesedést váltott ki az esemény, Petőfi versben üdvözölte, ám – mint szin-
te minden más európai országban – nem kevesen féltek káros hatásaitól, vagy babonaságból 
ellenezték.

2   1847-ben nyitották meg a Pestet Szolnokkal összekötő vasutat (99 km), melynek különös jelen-
tőséget adott, hogy a két nagy áruszállítási vonalat képező folyót, a Dunát és a Tiszát kapcsolta 
össze, és gyorsította a máramarosi só szárazföldi szállítását. Ez a vonal segítette a forradalmi kor-
mány Debrecenbe menekülését 1848. december végén. A szabadságharc után, 1851-ben meg-
indult a forgalom a Vác–Pozsony-szakaszon is, közvetlen kapcsolatot teremtve a múlt és a jövő 
magyar fővárosa között. Az önkényuralom idején egyre nagyobb lendülettel folytatódott az ipa-
ri termelés igényeit is figyelembe vevő, jövedelmező üzletnek bizonyuló és nem utolsósorban 
munkalehetőséget biztosító építés, a kiegyezésig 2387 km hosszú vasút létesült állami támo-
gatással magánvállalkozásban. Ekkortól kezdett kirajzolódni az ország térképén az összefüggő 
vasúthálózat. 1868-ban megalakult a Magyar Állam Vasutak (MÁV), ezután állami-magán vegyes 
rendszerben működtek a magyarországi vonalak. 1873-ban készült el a Budapest–Fiume-össze-
köttetést biztosító „déli vasút” és Budapest–Brassó között a „keleti vasút”. Ugyanebben az évben 
jelentős esemény volt a hazai gőzmozdonygyártás megindulása. Az ország keleti és nyugati fele 
közötti kapcsolatot jelentősen könnyítette a fővárosi déli (1877) és északi (1896) összekötő dunai 
vasúti híd. Ezekben az években épültek meg az országos jelentőségű központi pályaudvarok, 
a budapesti Déli (1861), a Nyugati (1876) és a Keleti (1884). A legnagyobb fejlődés Baross Gábor 
(1848–1892) minisztersége alatt következett be, aki […] rövid idő alatt hihetetlenül sokat tett 
a magyarországi (nem csak vasúti) közlekedés és kereskedelem föllendítéséért. […]

3   A vasút az ipar és a kereskedelem mellett sok esetben befolyásolta a településfejlődést is. A vas-
úti csomóponttá válás megnövelte például az addig kevéssé jelentős Hatvan, Celldömölk, Dom-
bóvár, Püspökladány, Érsekújvár, Tapolca forgalmát. Ugyanakkor korábban tekintélyesebb vá-

A vasút6.
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rosok sokat vesztettek vonzásukból, ha elkerülte őket a vasút, és utóbb kaptak szárnyvonalat 
(például az első vonal mentén Modor Bazin ellenében, azután Békéscsabával szemben Gyula, 
a Nyíregyházával versengő Nagykálló vagy Zenta lemaradását is ez pecsételte meg). A Székely-
föld gazdasági helyzetét előnytelenül alakította, hogy az egyébként is gyér erdélyi vasúthálózat 
csak közvetlenül az I. világháború előtti években érte el minden jelentős települését.

A vasúti szolgálat szinte kezdettől vonzó munkalehetőség volt, nyugdíjjogosultsággal, egyen-
ruhával, utazási és tüzelővásárlási kedvezménnyel, később betegbiztosítással, külön kórházzal. 
A MÁV szolgálati lakótelepeket is építtetett. A vasúti tisztek, különösen az állomásfőnökök a he-
lyi polgári társadalom megbecsült, művelt tagjai voltak. Kodály Zoltán például ilyen családban 
született Kecskeméten (1882), majd gyermekeskedett Galántán. 

4   A század derekán még szinte kalandnak számított egy téli vasúti utazás, hiszen a személyszállító 
kocsik kényelme, fűtése és világítása sok kívánnivalót hagyott maga után. Az illesztett síneken 
gördülő faszerkezetű kocsikat rángatta a  mozdony, a  zsíros, kormos füst behatolt a  fülkékbe. 
A vasút külön világához tartozott a társadalmi rétegződést tükröző I., II., III. osztály is. A vasútállo-
mások (indóházak) és megállóhelyek az ország, sőt az egész Osztrák–Magyar Monarchia terüle-
tén azonos típusban és stílusban épültek. A ritkán és keveset változó menetrendet úgy állították 
össze, hogy a nagyobb állomásokon, főleg a csomópontokon a szerelvény hosszabban várako-
zott, de elsősorban nem műszaki okokból, hanem a fáradalmaktól elcsigázott utasok kedvéért, 
akik meleg ételt és italokat fogyaszthattak a pályavendéglőben (resti). Ezek a többnyire színvo-
nalas éttermek családi vállalkozásban működtek (Tömörkény István apja Cegléden ilyet bérelt, 
amikor fia, a későbbi író 1866-ban megszületett). A várótermekből az állomási harang vagy a ka-
pus szólította beszállásra az utasokat, akiknek helyét eleinte a vasutasok jelölték ki a kocsikban, 
a magányos nőknek a hölgyszakaszban, a dohányfüstöt kerülőknek (1869-től) a nemdohányzó 
fülkékben. Az első étkezőkocsikat az 1883-tól hazánkon is áthaladó luxusgyorson, a nevezetes 
Orient expresszen lehetett igénybe venni.

Forrás: Magyar művelődéstörténet, szerk. Kósa László, Osiris Kiadó, Budapest, 2006, 390–394. 

Az első magyarországi vasútvonal megnyitója
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 Egészítsd ki a táblázatot a hiányzó adatokkal!

Esemény Évszám

Angliában nyitották meg az első gőzüzemű vasútvonalat. 1825

A magyar országgyűlés megalkotja az első vasúti törvényt.

1876

Tömörkény István születése

1868

 Mit jelent az indóház és a resti szó?

indóház: vasútállomás 

resti: vendéglő az állomáson, pályaudvaron

 Milyen okokra vezethető vissza a szöveg szerint, hogy Magyarországon viszonylag későn indul meg 
a gőzüzemű vasúti közlekedés? Nevezz meg két okot!

1 . tőkehiány

2 . vita a kivitelezésről

 Mely városokat kötötte össze az első gőzüzemű vasúti vonal Magyarországon? 

Pestet   és  Vácot.

 Mivel kapcsolatban kerül elő példaként Kodály Zoltán neve?  
Satírozd be a helyes válasz betűjelét! ( 3 )

A A vasúti tisztek a helyi polgári társadalom megbecsült, művelt tagjai voltak. Kecskeméti 
polgárként például a fiatal Kodály Zoltán is nagyra tartotta a helyi állomásfőnököt.

B A vasúti tisztek a helyi polgári társadalom megbecsült, művelt tagjai voltak. Ilyen családban 
nevelkedett például a közismert tudós zeneszerző, Kodály Zoltán is.

C A vasúti tisztek a helyi polgári társadalom megbecsült, művelt tagjai voltak. Zenei pályafutását 
megelőzően például Kodály Zoltán is állomásfőnökként dolgozott Kecskeméten, majd Galántán.

D A vasúti tisztek a helyi polgári társadalom megbecsült, művelt tagjai voltak. A gyermek Kodály 
Zoltán például kizárólag vonattal utazott családjával Kecskemétre és Galántára.

1.

2.

3.

4.

5.
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1866

Felépül a Nyugati pályaudvar

Megalakult a Magyar Állami Vasutak
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 Mit ért azon a szerző, hogy a téli vasúti utazás szinte kalandnak számított? ( 4 )

A kocsik kényelmetlenek, világításuk hiányos,  fűtésük gyér,  a fülkékben 
gyakran kormos füst terjeng.

 Milyen előnyökkel csalogathatta egy korabeli álláshirdetés a  leendő munkavállalókat a vasúthoz? 
Nevezz meg öt jellemzőt!

1. nyugdíjjogosultság
2.  egyenruha
3. 
4.  tüzelővásárlási  kedvezmény
5. betegbiztosítás, kórház

 Satírozd be azoknak a városoknak a betűjelét, amelyeket elkerült a vasút, és ezért sokat vesztettek 
vonzásukból! ( 3 )

A Bazin E Nyíregyháza

B Modor F Nagykálló

C Gyula G Zenta

D Békéscsaba

 Az alábbi képek Tápiógyörgye és Pilisvörösvár vasútállomásait ábrázolják. A  szöveg mely állítását 
szemléltetheti a két fénykép?

Azt, hogy a megállóhelyek az egész ország területén hasonló stílusban épültek.

A képek forrása: www.vasutallomasok.hu.  
A tápiógyörgyei állomás fotóját sándOr Antal, a pilisvörösvári állomás fotóját FaltUsz Csaba készítette.

6.

7.

8.

9.
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Fekvőfotel7.

Az alábbiakban egy fekvőfotel termékismertetőjét olvashatod. Tanulmányozd a  dokumentumot, majd 
válaszolj a hozzá kapcsolódó kérdésekre!

Termékméretek
Szélesség: 85 cm
Mélység: 94 cm
Magasság: 97 cm
Ülésszélesség:  54 cm
Ülésmélység: 54 cm
Ülésmagasság:  45 cm

Jellemzők
–  Állítható, így az ülőtől a fekvőig három

testhelyzet közül választhatsz.
–  Hátradőléskor kihajtható, beépített láb-

tartóval.
–  A  magas háttámla megfelelő támaszt

biztosít a nyak számára.

A csomag mérete és súlya
Cikkszám: 702.990.25
Csomagok: 1
Szélesség: 90 cm
Magasság: 88 cm
Hosszúság: 95 cm
Súly: 40,20 kg

Kezelési útmutató
Keret, nem levehető huzat

Nem mosható.
Kárpittisztító samponnal tisztítsd.
Nem fehéríthető.
Nem centrifugázható.
Nem vasalható.
Vegyileg nem tisztítható.

Levehető huzat
Mosógépben mosható, maximum 40 fokon, 
normál mosással.
Nem fehéríthető.
Nem centrifugázható.
Maximum 200 fokon vasalható.
Professzionális vegytisztítás tetraklór-etilénnel
és szénhidrogénnel, normál vegytisztítással.

Termékleírás, méretek
Keret: forgácslemez, nyír rétegelt lemez, farostlemez, 
karton, tömör fa

Mechanika / Zig-zag rugó: acél
Láb: tömör bükk, pácolt, áttetsző akrillakkozás
Alaphuzat: nem szövött polipropilén

Rugalmas szövet háttámlához: 100% polipropilén
Háttámla: poliuretán habszivacs, 25 kg/m3, poliészter 
töltet, poliuretán habszivacs, 30 kg/m3

Karfa: poliuretán habszivacs, 25 kg/m3, poliuretán hab-
szivacs, 20 kg/m3, poliészter töltet, poliuretán habszi-
vacs, 30 kg/m3

Üléspárna: poliuretán habszivacs, 30 kg/m3, poliészter 
töltet
Alap/lábrész: poliuretán habszivacs, 20 kg/m3, poliész-
ter töltet
Teljes összeállítás: 100% poliészter

Forrás: Az IKEA honlapja
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 Az összeállított fotel vagy a fotelt tartalmazó csomag a szélesebb?

 A  csomag.

 Az összeállított fotel vagy a fotelt tartalmazó csomag a magasabb?

 A  fotel.

 Milyen magasan van a fotel ülőfelülete?

 45 cm.

 A fotel melyik alkatrésze tartalmaz kartont?

 Keret.

 Satírozd be az igaz állítás/állítások betűjelét!

A A termék cikkszáma 25-re végződik.

B A fotel két fokozatban (ülő- és fekvőhelyzet) állítható.

C A fotel állításakor három ülő- és három fekvőhelyzet közül lehet választani.

D A fotel csomagolás nélkül valamivel kevesebbet nyom, mint 40,2 kg. 

 Miki kishúga, Bogi véletlenül kiöntötte a kakaóját a fotelben. A levehető huzatot a szülei mosógépbe 
tették. Hogyan tisztíthatják ki a nem levehető huzatot?

 Kárpittisztító   samponnal   t isztíthatják   ki .

 Van-e olyan alkatrésze a fotelnek, amely tartalmaz poliuretán habszivacsot, de nem tartalmaz poli-
észter töltetet? Ha igen, melyik az?

 Nincs.

 Van-e olyan alkatrésze a fotelnek, amely tartalmaz poliészter töltetet, de nem tartalmaz sem 20 kg/m3, 
sem 25 kg/m3 sűrűségű poliuretán habszivacsot? Ha igen, melyik az?

 Van,   az  üléspárna.

 Van-e olyan része a fotelnek, amely kizárólag vegyileg tisztítható? Ha igen, melyik az?

Van, a keret.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.
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Az alábbiakban Réz Pál Ottlik Gézával készített interjújának részletét közöljük. Olvasd el a beszélgetést, 
majd válaszolj a hozzá kapcsolódó kérdésekre!

1   –  Mikor jelent meg nyomtatásban először írásod?
– […] Még nem voltam tizenkilenc éves. Egy előkelő irodalmi folyóirat közölte két kis novel-

lafélémet tavasszal, de mire nyáron a harmadik is megjelent, már nem lehetett nem észreven-
nem, hogy szégyenletesen rosszak mind. Nagy csapás volt ez nekem. Sokk vagy trauma, ahogy 
tudálékosan mondhatnám, de tényleg seb, nem múló sérülés. Vereség. […] Versenyző vagyok 
– vereséggel kezdtem a pályát, de a világrekorderek is vereséggel kezdik –, a vereségek fontos
dolgok, a futók tudják jól. Belemerültem tehát a matematikába és a filozófiába. Nekifogtam egy
egzakt filozófiai nyelv megszerkesztésének – mert azzal is baj volt, elakadtam a híres nagy böl-
cseleti művekkel, amelyek mind a köznapi nyelv ambivalens, rosszul definiált szavait használták.
Álgörög kifejezéseket eszkábáltam; aztán jött a második vereségem: szaporodtak a céduláim,
elárasztottak a szobámban; gyártottam őket rendületlenül. Mielőtt belefulladtam volna képte-
len vállalkozásomba és a céduláimba, szemétbe dobtam az egészet, és kimentem az új tavaszba, 
le az édes Budapestre, táncolni rumbát a szép, undok lányokkal és bridzsezni a csúnya, kedves
fiúkkal.

2   – Közben egyetemre is jártál?
– Igen, Fejér Lipót tanítványa voltam. Magyar–francia–matematika szakra akartam beiratkoz-

ni, ki is töltöttem a nagy barna íveket, de a tanárképzőben figyelmeztettek, hogy ez együtt nem 
megy, húzzam ki a matematikát. Vitatkozni próbáltam, még csak nem is válaszoltak, persze; mire 
dühömben kihúztam a magyart és franciát. Önfejű, pökhendi zöld kölyök indulatos meggon-
dolatlanságában ritkán csinált még ilyen bölcs dolgot. Matematikából abszolváltam négy év 
múlva, sőt doktorálni készültem hat év múlva.

3   – Láttad-e hasznát matematikai és fizikai tanulmányaidnak mint író?
– Nem tudom. G. H. Hardy szerint a  matematikának az a  létjogosultsága, hogy nincs sem-

mi haszna. Talán inkább úgy áll a helyzet, hogy ez teljesen irreleváns szempont: a matematika 
messze fölötte áll minden e világi és túlvilági hasznossági kritériumnak, akárcsak a művészet. 
Ettől még véletlenül hasznuk is lehet, mind a kettőnek: szerintem csakugyan, véletlenül mind 
a ketten az emberiség létét, életben maradását biztosítják. De persze, ha nem tennék, vagy az el-
lenkezőjét tennék, akkor is azok lennének, amik, s éppoly elpusztíthatatlanok. Talán láttam hasz-
nát annak a  lélektani „algoritmusnak”, amit a matematikusoktól lestem el. Például, ahogy már 
említettem, hogy az író hallgasson, ha nincsen semmi mondanivalója. Ez nem olyan egyszerű 
követelmény, mint ahogy hangzik. Végtére is a költőt mindenekfelett közlésvágy mozgatja. Hisz 
magában, mondanivalója fontosságában. Ezt a  hitét nem engedheti megingatni. Ezért aztán 
be nem áll a szája. Mindenhez hozzászól, kiteregeti, elemzi, közli a lelkét, aggódik a haza sorsá-
ért, megváltja az emberiséget. Bölcseleti rendszert alapít, elutasítja a Nobel-díjat, leírja apróra 
a gyerekkorát. Mindezt szakszerűen csinálja, jól, hozzáértéssel, s amit ír, az mind helyes, hasznos 
és igaz. Mit lehet ebben kifogásolni? Csupán azt, hogy ez olyasféle eljárás, mint ha valaki, aki 
megtanult szorozni-osztani, harminc éven át különböző szorzásokat és osztásokat végezne el, 
és közölné a – helyes, igaz – eredményeket könyv alakban. Hát még ha hatványozni és gyököt 
vonni is megtanult, vagy netán differenciálni és integrálni: micsoda orgiákat rendezne az öncélú 
műveletvégzésekből! A matematikus, ha elkészített egy szerszámot, sohasem használja többé, 
eldobja: amit megtart, az a  szerszám elkészítési módja, a  módszer, amivel célt ért – az „algo-
ritmus”. Sohasem számít ki eredményeket: a matematika épületén dolgozik. Fejér Lipót olyan 

Ottlik Géza Fejér Lipót professzorról8.
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nagy volt, hogy nemcsak szorozni-osztani, de differenciálni-integrálni sem tudott. (Zárójelben: 
ezt úgy értsük, hogy – ha nem lett volna már felfedezve – fel tudta volna fedezni az infinitezimá-
lis-számítást, de használni nem tudta, nem volt képes a figyelmét ilyen alacsonyra lecsavarni.) 
Ha a táblán egy ilyen sorhoz ért, kissé gyötrött hangon hátraszólt rendszerint: „Diktálják, kolléga 
urak!” Néha pedig kizökkent: az Egyetemi Nyomda zajos teherautója kanyarodott az ablak alá, 
Lipi idegesen elhallgatott, becsukta az ablakot, visszajött, tanácstalanul bandzsított ránk, majd 
a táblára, elolvasta, amit addig felírt rá, s lassacskán rájött, hogy hol is van és miről ad elő. „Á, á!” 
– mondta felderülve. Nyilvánvaló volt, hogy miközben előad, egészen másutt jár az esze. Nem
is az esze, hanem egész valója, valamerre, ismeretlen, hallatlan, számunkra elérhetetlen távoli
tájakon jár. Ezt a bűvészmutatványát úgy csinálta, hogy a nyolcad- vagy tizenhatod-figyelemmel 
előadott igen nehéz tárgyát még az is erőfeszítés nélkül rögtön megértette, aki esetleg szintén
csak félig figyelt a szavaira. Én olyat is megértettem nemegyszer az előadásából – vagy a testi
jelenlétéből? –, amit nem mondott, nem mondhatott. De ez már szakmabeli magyarázatot kí-
vánna. Kívülállónak nem lehet elmondani, hogy milyen volt Fejér Lipót. Óriás volt. Földöntúli
vigasztalás a puszta lénye. Aki nem ismerte, az valamit nem tud a világról, és sohasem is fogja
megtudni.

4   – Kívülálló is felfogott valamit belőle mégis, ahogy mesélted egyszer, amikor beültek az órájára 
zöld sapkás jogászok, tüntetni ellene, és végül meg sem moccantak…

– Már negyedévesek voltunk, amikor egyszer felrohantak értünk a lányok, kolleginák, hogy
az ötös teremben idegenek vannak, nyilván meg akarják zavarni Lipi előadását. Mire a bará-
tommal lóhalálában leértünk a laborból, Fejér Lipót már ott volt a katedrán. Elkéstünk. Most 
már nem lehetett kidobni az idegen hallgatókat, csak leültünk a  hátsó sorban, és hátulról 
figyeltük minden mozdulatukat. Kár volt lerohannunk. Az elszánt „tüntetők” két óra hosszat 
mozdulatlanul, dermedten, hipnotizálva a delejes varázstól, ami megtöltötte a termet, s amit 
ez a finom szálú, szőke-őszes hajú, nagy keretes szemüvegű, félrebillentett fejjel kancsin a le-
vegőbe bámuló férfi árasztott, megbabonázva csak ültek némán, tátott szájjal, véges-végig. 
De hát ez csak állatszelídítés volt Fourier- és Laplace-sorokkal. Koromzay Dénes barátom, a vi-
lághírű Magyar Vonósnégyes brácsása, mesélte nekem vagy harminc évvel később, hogy egy 
előkelő amerikai fogadáson valahogyan egy nagynevű ottani matematikaprofesszor mellé ke-
rült, aki láthatólag jól értett a zenéhez. Dénes, csak hogy mondjon valamit, megjegyezte, hogy 
az ő barátjának is, mármint nekem, volt egy zeneértő matematikaprofesszora, akit ők nagyra 
tartottak, Fejér Lipótnak hívták, de hát nem valószínű, hogy valaha is hallotta volna a nevét itt 
Amerikában. Mire az idős professzor felhördült, elvörösödött, hebegni kezdett, hátrált: „Hogy 
– hogy – hogy – hogy hallottam-e a nevét? Ember! Életem legnagyobb élménye, hogy egyszer
egy kongresszuson ötlépésnyire álltam Fejér Lipóttól! Ott állhattam egészen közel hozzá! Ez
évtizedekre erőt adott nekem!

5   – Úgy tudom, Fejér Lipót Adyval is barátságban volt. Azt mondod, nagy hatással volt rád Ady Endre, 
de én ennek semmi nyomát nem látom az Iskola a határon-ban. Egyébként dolgozol a folytatásán? 
Vagy mást csinálsz? Vagy semmit?

– Ezt is csak a matematikus érti meg és a művész, hogy az ember mást csinál, másról beszél,
vagy semmit sem csinál, csak van, borotválkozik, vagy megy át a Kálvin téren este nyolckor, és 
megvilágosodik előtte egy tiszta kép, forma, megoldása mindannak, ami hetek, hónapok, évek 
óta megoldatlan. S ami mélyen elmerülve munkálódott, készült valahol az emberben. Ehhez kell 
az írónak is a földtani türelem. 

Forrás: Félbeszakadt beszélgetés Réz Pállal = Az elbeszélés nehézségei. Ottlik-olvasókönyv,  
szerk. Kelecsényi László, Holnap Kiadó, Budapest, 2001, 18–21.
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 Mi volt a beceneve a hallgatók körében Fejér Lipótnak?

 Lipi.

 Miket érez vereségnek Ottlik alig 19 évesen? ( 1 )

Azt,  hogy elárasztották a cédulák, és hogy elakadt a bölcseleti  művek 
tanulmányozásával.

 Réz Pál melyik kérdésére felelve elmélkedik Ottlik a matematika és a művészet hasznosságáról? Má-
sold le a kérdés első három szavát!

 „Láttad-e hasznát…?”

 Milyen szándékkal mentek el a professzor előadására az idegen hallgatók?

Tüntetni  akartak Fehér Lipót ellen.

 Milyen döntésnek tartja utólag Ottlik, hogy eredeti szándéka ellenére nem jelentkezett magyar és 
francia szakra? Satírozd be a helyes válasz betűjelét! ( 2 )

A Indulatos meggondolatlanságban hozott jó döntésnek tartja.

B Indulatos meggondolatlanságban hozott rossz döntésnek tartja.

C Bölcsen végiggondolt, jó döntésnek tartja.

D Bölcsen végiggondolt, rossz döntésnek tartja.

 Satírozd be a hamis állítás/állítások betűjelét! ( 4 )

A Koromzay Dénes Ottlik Géza barátja.

B Koromzay Dénes ért a zenéhez.

C Koromzay Dénes Fejér Lipót tanítványa volt.

D Ottlik azt állítja, hogy Koromzay Dénes ért a matematikához.

E Fejér Lipót értett a zenéhez.

F Az amerikai matematikaprofesszor nem hallott Fejér Lipótról.

1.

2.

3.

4.

5.

6.
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 Ottlik szerint a matematika több szempontból is hasonló a művészethez. Írj ki a szövegből két közös 
tulajdonságot! ( 3 )

Mindkettő fölötte áll az evilági  hasznossági kritériumnak, de az emberiség 
létét biztosítják.

 Milyen sorrendben történtek az alábbi események? Jelöld számozással (1–6.) az időrendet oly mó-
don, hogy a legkorábbi esemény az 1-es, a legkésőbbi pedig a 6-os sorszámot kapja!

Ottlik Fejér Lipót tanítványa lett.

Ottlikot figyelmeztették a tanárképzőben, hogy a kívánt szakokra egyszerre nem 
jelentkezhet.

Koromzay Dénes elmeséli Ottliknak az amerikai fogadáson szerzett élményét.

„Elszánt tüntetők” vettek részt Fejér Lipót előadásán.

Ottlik doktorálni készült matematikából.

Az eredetileg tervezett szakok közül Ottlik kihúzta a magyart és a franciát.

 A harmadik bekezdés melyik mondata fejezi ki azt, hogy Fejér Lipót magyarázatait még azok is köny-
nyedén megértették, akik nem teljes figyelemmel hallgatták az előadását? Másold le a mondat első 
három szavát! ( 3 )

 „Ezt a bűvészmutatványt…”

 Mit ért Ottlik azon, hogy a „matematikus, ha elkészített egy szerszámot, sohasem használja többé, 
eldobja”? Válaszolj egy mondatban! ( 3 )

A matematikus    alkalmazza,     használja a  tudást.

7.

8.

9.

10.
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Az alábbiakban a budapesti Radnóti Színház két előadásának ismertetőjét találod. Olvasd el a szövege-
ket, majd válaszolj a hozzájuk kapcsolódó kérdésekre! 

VIVA BARTÓK!

Fülei Balázs zongoraművész és Bálint András színművész közös estje Bartók két hangját szólaltatja 
meg. Az egyik alátámasztja a másikat: a felcsendülő zongoradarabok Bartók zenébe szublimált lelki 
énjének, a felhangzó levélrészletek pedig Bartók magánjellegű megnyilatkozásainak, emberi kapcso-
latainak, szeretetének, szarkazmusának, figyelmességének fragmentjei. Ezek a fragmentek mégis egy 
teljes képet alkotnak – Bartóknál a részletek is a nagy egészbe oldódnak.

A felhangzó számos Bartók-mű között megtalálhatók olyan ismert darabok is, mint az Allegro bar-
baro, az Este a székelyeknél, továbbá részletek hangzanak el a Tizenöt parasztdalból, a Mikrokozmosz 
köteteiből és a Gyermekeknek-ciklusból is.

„Erősen hiszem és vallom, hogy minden igaz művészet – a külvilágból magunkba szedett impressziók – 
az »élmények« hatása alatt nyilvánul meg. Aki fest egy tájképet, csak hogy éppen tájképet fessen, aki ír 
egy szimfóniát, csak hogy éppen szimfóniát írjon, az legjobb esetben is nem egyéb jó mesterembernél. 
Nem tudok másképpen művészeti terméket elképzelni, mint alkotója határtalan lelkesedésének, elkesere-
dettségének, bánatának, dühének, bosszújának, torzító gúnyjának, szarkazmusának megnyilatkozását.” 
(Bartók Béla)

„Bartók szűkszavú, zárkózott ember volt, kerülte a felesleges köröket, az üres locsogást. Ennek a titokza-
tosságnak a kérge zenéjén is érződik: nem célja az olcsó siker, a szórakoztatás. Darabjait hallgatva először 
mindenki ezzel a rideg kéreggel találkozik, és akit ez megriaszt, nem kívánkozik beljebb. Pedig a felszín 
alatt egy végtelenül érzékeny lélek lakozik, tele szenvedéllyel, játékossággal, heves indulatokkal. Családi 
levelein például cseppet sem érződik a zárkózottság. Azok számára, akikkel közeli viszonyban volt, telje-
sen megnyílt ez a titokzatos világ: Bartók lelke. Közvetlenség, filozófia, precizitás és gyermeki kíváncsiság 
sugárzik az írásaiból, az előadásunkon Bartók Béla szinte megelevenedik – nemcsak zenéje, de szavai által 
is.” (Fülei Balázs)

„Magyar embernek ezt ugyanúgy kellene kiáltani, mint az olaszoknak a Viva Verdit. A mi részünkről ez 
a kiáltás néma. Némely emberben belül hangzik talán. Most, mert itt az idő, most vagy soha, én azt mon-
dom – nem, kiáltom –, hogy Viva Bartók. A különleges, melegszívű ember, a világhírű magyar zeneszerző, 
a  zseni. Éljen! A  törhetetlen jellemű géniusz! A  rendkívüli tehetségű zeneszerző, aki magyarságát egye-
temes hangzásvilágba komponálta. Aki a mi és a világ zeneszerzője lett. Viva Bartók!” (Galgóczy Judit, 
rendező)

Felhangzó Bartók-művek:
• Improvizációk magyar parasztdalokra,

op. 20 – részletek
• Négy siratóének, op. 9/a – részletek
• Hajnal (Tíz könnyű zongoradarab)
• XIV. bagatell (Ma mie qui danse)
• Három Csík megyei népdal
• Tizenöt parasztdal, scherzo
• Gyermekeknek – részletek
• Táncszvit – részletek
• Román kolindadallamok – részletek
• Szonáta (1926)
• Allegro barbaro

• Szvit, op. 14 – részlet
• Este a székelyeknél

(Tíz könnyű zongoradarab)
• Medvetánc (Tíz könnyű zongoradarab)
• Mese a kis légyről (Mikrokozmosz VI.)
• Dudanóta (Mikrokozmosz V.)
• Paprikajancsi (Mikrokozmosz V.)
• Dallam ködgomolyagban (Mikrokozmosz IV.)
• Kis másod- és nagy hetedhangközök

(Mikrokozmosz VI.)
• Az éjszaka zenéje (Szabadban II.)

Viva Bartók! és Téli rege9.
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TÉLI REGE

Mint a mesében – olyan boldogságban és békében él együtt egy család ebben a történetben – férj, 
feleség és a kisfiuk. Ám elég egyetlen félresikerült pillanat, hogy a boldogság hirtelen a visszájára for-
duljon, és a vak indulatok vegyék át az uralmat… Egy különleges történet – nevezzük mesének – bol-
dogságból, féltékenységből, paranoiából és megbocsátásból összeszőve. Át téren és időn, bumfordi 
vaskos komédián és szívbe markoló drámai konfliktusokon, át reményen és megadáson – egy talán 
sosem volt emberi és isteni feloldozás felé. És mindeközben hol Szicíliában, hol Bohémiában – cseh 
fúvószene egyáltalán nem andalító dallamára hull a hó. Hiszen ez egy TÉLI REGE.

A Téli regét Shakespeare késői művei között tartják számon: a keletkezését az irodalomtörténészek 
1610–1611-re teszik. Fő forrása Robert Greene prózában írt pásztorjátéka, a  Pandosto, vagy az Idő 
diadala. Műfaja és hangvétele vitatott, ezért Shakespeare színművei közé sorolják. Victor Hugo azt 
mondta róla, hogy „ez a szerző legkomolyabb és legmélyebb értelmű műve”. Számos híres rendező 
feldolgozta, Peter Brooktól Sam Mendesig. Ingmar Bergman a cselekményt egy 19. századi svéd vi-
déki udvarházba helyezte, ahol a darabot egy hosszú téli estén a polgári közönség vacsora utáni szó-
rakoztatásául adták elő. Többször megfilmesítették, feldolgozták balettváltozatban, Goldmark Károly 
pedig operát írt belőle, amit 1908-ban mutattak be.

„A Téli rege nem kisebb kihívás elé állít 
minket, mint hogy megragadjuk magát 
az Időt, és megmutassuk teljes valójában 
– hadd lássák a  nézők, hogy milyen is!
Lassú és gyors, gonosz és jóságos, pusz-
tító és teremtő. Ahogy telnek az évek, az
ember észreveszi magán, hogy az Idő
egyre fontosabb szerepet játszik az éle-
tében, és nemcsak az elmúlás, hanem
a visszafordíthatatlanság, a megismétel-
hetetlenség, a  jóvátehetetlenség értel-
mében is. Persze Shakespeare, az emberi
história egyik legnagyobb drámaköltője,
ezekre a  gyászos képzetekre mégiscsak
talál felemelő, vigasztaló válaszokat.
Hiszen mire való a  fantázia? A  Téli rege
színrevitelének a legnagyobb tétje, hogy
mindezt egyszerre meg tudjuk mutatni.”
(Valló Péter)

Az előadásban néhány soros idézetek 
hangzanak el más Shakespeare-művek-
ből – Ahogy tetszik, Troilus és Cressida, 
Pericles. 

Forrás: A Radnóti Színház honlapja
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 Ki írta a Mikrokozmosz című köteteket? 

 Bartók Béla.

 Ki írta a Téli rege című drámát?

 Shakespeare.

 Mikor mutatták be Goldmark Károly a Téli rege nyomán írt operáját? 

  1908.

 Ki rendezte a Téli rege című előadást a Radnóti Színházban?

Valló Péter.

 Az alábbi Bartók-darabok közül melyik nem a Mikrokozmosz-kötetekből való? Satírozd be a helyes 
válasz betűjelét!

A Mese a kis légyről C Dallam ködgomolyagban

B Este a székelyeknél D Paprikajancsi

 Ki az a Robert Greene? Satírozd be a helyes válasz betűjelét!

A A Téli rege egyik szereplője.

B A Pandosto, vagy az Idő diadala című mű szerzője.

C Egy pásztor.

D A Pandosto, vagy az Idő diadala című mű egyik szereplője.

 Mit jellemez a Téli rege rendezője a következő ellentétpárokkal? „Lassú és gyors, gonosz és jóságos, 
pusztító és teremtő.”

Az időt.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.
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 A Viva Bartók! ismertetője három idézetet tartalmaz. Keresd meg, kinek a gondolatai között esik szó az 
alábbi témákról! Írd a vonalra a megfelelő személy nevét, és hogy hogyan kapcsolódik az előadáshoz!

Téma Kinek a gondolataiban  
kerül elő?

Hogyan kapcsolódik  
az illető előadáshoz?

Zárkózottság és nyitottság

A műalkotás forrásai

Nagyobb lelkesedésre lenne 
szükség itthon Bartók iránt

 Vannak, akik első hallásra idegenkednek Bartók zenéjétől, és nem is kívánnak komolyabban foglal-
kozni vele. Mi ennek a magyarázata Fülei Balázs szerint? Satírozd be a helyes válasz betűjelét!

A Bartók zárkózottsága, szűkszavúsága zenéje 
titokzatosságán is érződik. Darabjai a megszokottnál 
nehezebben érthetők. Ez van, akit megriaszt.

B Az emberek nem kedvelik az olcsó sikert, a 
szórakoztatást. Bartók darabjait hallgatva azonban 
először mindenki ezzel találkozik.

C A közönség több szenvedélyre, játékosságra, heves 
indulatra vágyik. Bartók „kérges” zenéjéből azonban 
mindez hiányzik.

D Bartók szűkszavú, zárkózott ember volt, kerülte a 
felesleges köröket, az üres locsogást. Darabjai ezért 
túlságosan rövidek.

 A Téli rege mely motívumai köszönnek vissza az előadás plakátján látható illusztráción? Nevezz meg 
két motívumot!

1. tél
2.  idő

8.

9.

10.

Bartók Béla, 1927 
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A Goethe-Institut németnyelv-tanfolyamai10.

Az alábbiakban a Goethe-Institut németnyelv-tanfolyamaival kapcsolatos általános tudnivalókat olvas-
hatod. Tanulmányozd a dokumentumot, majd válaszolj a hozzá kapcsolódó kérdésekre!

Általános feltételek
1. Általános részvételi feltételek

Akkor tanulhat nálunk németül, ha 16. életévét már betöltötte (kivéve az ifjúsági tanfolyamok
esetében).

2.  Fizetési feltételek
Kérjük, hogy a tandíj teljes összegét a tanfolyamra történő jelentkezéskor fizesse be.

3.  Díjak
3.1.  A beiratkozás időpontjában az aktuális tanfolyam-ismertetőben megadott tandíjak az Ön és

Intézetünk közt létrejött szerződés részét képezik. 
3.2.  Ha át szeretne jelentkezni egy másik időpontra vagy másik tanfolyamra, az első változtatás 

díjmentes. Minden további változtatásért a tandíj 10%-át kell felszámolnunk.

4.  Visszalépés
4.1.  Ha Ön mégsem tud részt venni a  tanfolyamon, a  tandíj visszatérítése az alábbiak szerint

történik: 
10 hetes tanfolyamoknál: az első héten a  tandíj 85%-át, a második héten a  tandíj 80%-át 
térítjük vissza. A harmadik héttől nem áll módunkban a tandíj részarányos visszafizetése.
Az intenzív tanfolyamoknál a következő szabályozás érvényes: A teljes tandíj 80%-át tudjuk 
visszatéríteni, amennyiben visszalépési szándékát a következő határidők betartásával jelzi 
a nyelvi titkárságon:
• kéthetes intenzív tanfolyamoknál: az első hét 2. napjáig;
• háromhetes intenzív tanfolyamoknál: az első hét 3. napjáig;
• öthetes intenzív tanfolyamoknál: az első hét utolsó napjáig.
(Minden esetben a visszalépési kérelem dátuma a mérvadó.)

4.2.  Ha a tanfolyam nem jön létre, mert kevés a  jelentkező, vagy a kezdést elhalasztjuk és Ön 
nem fogad el más alternatívát, a tandíj teljes összegét visszafizetjük.

5.  A tanfolyamok szintje / a résztvevők létszáma
5.1.  A jelentkezők szintekre történő besorolása a Goethe-Institut központi szintfelmérő tesztje

alapján történik.
5.2.  Tanfolyamainknak legalább 8 és általában legfeljebb 16 résztvevője van. Ha a  tanfolyam 

kezdetekor egy adott csoportban a beiratkozottak száma nem éri el a minimális létszámot, 
fenntartjuk magunknak a jogot a tanfolyam törlésére vagy elhalasztására.

6.  A tanfolyam résztvevőinek kötelességei
Kérjük Öntől, hogy tartsa be a Goethe-Institut házi- és tanfolyami rendjét.

7.  A Goethe-Institut felelőssége / vis maior1

A Goethe-Institut és munkatársai csak szándékosan elkövetett károkozásért vagy súlyos mulasz-
tásért vonhatók felelősségre.

1 vis maior: előre nem látott, elháríthatatlan akadály
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A Goethe-Institut nem felelős vállalt kötelezettségeinek elmulasztásáért, ha az természeti ka-
tasztrófák, tűz, árvíz, háború, hatósági intézkedések miatt, vagy bármely más olyan körülmény 
miatt következik be, amely a szerződő felek hatáskörén kívül esik.

Tanfolyamárak

Tanfolyamtípusok Árak 2017

60 órás standard tanfolyamok 72 000 Ft*

30 órás standard tanfolyamok 39 000 Ft*

5 hetes, 60 órás délelőtti intenzív tanfolyamok 72 000 Ft*

3 hetes, 60 órás szuperintenzív tanfolyamok 72 000 Ft*

Vizsga-előkészítő tanfolyamok 37 000 Ft*

30 órás ifjúsági tanfolyamok 37 000 Ft*

Egyéni karrier-tanácsadás németül (2 tanóra) 16 000 Ft*

* Kedvezmények
Diákkedvezmény: 5%
Hűségkedvezmény: 5% jelenlegi hallgatóinknak.
Családi kedvezmény: 20%. Ha egyazon családból egyidejűleg több, közvetlen rokoni kapcso-
latban álló személy (szülő, gyerek) kíván részt venni tanfolyamainkon, akkor csak az első család-
tagnak kell a tanfolyam teljes összegét kifizetnie, a további családtagok 20% kedvezményben
részesülnek az alacsonyabb árú tanfolyamból. A kedvezmények nem vonhatók össze. A gyer-
mek-, ifjúsági és délutáni intenzív tanfolyamokra csak a családi kedvezmény vehető igénybe.

Forrás: A Goethe-Institut honlapja

 Legkevesebb hány résztvevővel indul el egy csoport a nyelviskolában?

Nyolc.

 Hány tanórát foglal magába az egyéni karrier-tanácsadás?

Kettőt.

 A 60 órás délelőtti intenzív tanfolyamoknak vagy a 60 órás szuperintenzív tanfolyamoknak alacso-
nyabb a heti óraszáma?

A délelőtti  intenzív tanfolyamoknak.

 Mikor kell befizetni a tandíj teljes összegét? Satírozd be a helyes válasz betűjelét!

A Bármikor a tanfolyam első napjáig. C A tanfolyam sikeres zárását követően.

B Bármikor a tanfolyam ideje alatt. D A jelentkezéskor.

1.

2.

3.

4.

10_oszt_kompetencia.indd   41 2018.04.20.   13:02



42

 Mennyibe kerül egy 30 órás ifjúsági tanfolyam?

 37.000 Ft.

 Az alábbi mondatok a családi kedvezményre vonatkoznak. Satírozd be a hamis állítás betűjelét!

A Ha egy apuka és a fia egyidejűleg vesz részt a nyelviskola tanfolyamain, akkor a két tanfolyam 
árából 20% kedvezményt kapnak.

B Az ifjúsági tanfolyamokra csak ez a kedvezmény vehető igénybe.

C A családi kedvezmény nem vonható össze a diákkedvezménnyel.

D A családi kedvezmény mértéke 20%.

 Hogyan döntik el, hogy egy jelentkező milyen szintű csoportba kerül?

A A jelentkező iskolai bizonyítványai alapján.

B A jelentkezővel szintfelmérő tesztet íratnak, ennek eredménye a mérvadó. 

C A jelentkező szabadon választhat szintet, a nyelviskola munkatársai csak javaslatot tesznek.

D A besorolás elsődleges szempontja az, hogy minden csoport elérje a minimális létszámot.

 Satírozd be a helyes állítás betűjelét!

A A csoportok létszáma soha nem haladhatja meg a 16 főt.

B A háromhetes intenzív tanfolyamoknál csak abban az esetben térítik vissza a tandíj 80%-át, ha a 
résztvevő az első hét harmadik napján jelenti be a visszalépési szándékát a titkárságon.

C A háromhetes intenzív tanfolyamoknál a résztvevő visszakapja a tandíj 80%-át, amennyiben a 
visszalépési szándékát az első hét második napján jelzi a titkárságon.

D Minden esetben meg kell fizetni a tandíj 10%-át, ha a tanuló másik időpontra vagy másik 
tanfolyamra jelentkezik át.

 Írj ki a szövegből két olyan eseményt, amelyet a szöveg a vis maior példájaként említ!

Természeti katasztrófa, háború, hatósági intézkedés.

5.

6.

7.

8.

9.
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óAz alábbiakban Fehér Béla Lecsó című tárcakötetének1 bevezetését közöljük. Olvasd el a szöveget, majd 
válaszolj a hozzá kapcsolódó kérdésekre!

1   Minden nyáron elhatároztam, hogy írok a lecsóról, de valahogy mindig elmaradt. Az az igazság, 
hogy féltem a feladattól. Olyan ez, mintha a szerelemről próbálna az ember valami újat mondani, 
de persze tudja, hogy lehetetlen, egyébként is mindenki a saját szerelmét és a saját lecsóját tartja 
kivételesnek. Most aztán, hogy kétszer is volt alkalmam jóllakni M. Bandi egyedülálló ízeket fel-
vonultató sajkodi lecsójából, eldöntöttem, hogy mégis belevágok. 

Láttam én már jó barátokat csaknem ölre menni a lecsó receptje miatt. Kétségtelen, hogy ez 
az étel tág teret ad a rögtönzésnek, ráadásul az is el tudja készíteni, aki egyébként nem tud főz-
ni – ettől aztán mindjárt azt hiszi, hogy tud! Van, aki szalonnát pirít a hagyma alá, van, aki nem 
szereti a füstölt szalonna ízét, ezért például libazsírt használ. Az is kérdés, hogy hosszában vág-
juk fel a paprikát vagy karikára, beletegyük-e a magházat vagy sem? (Feltétlenül tegyük bele!) 
Egyáltalán, milyen legyen a paprika? Édes, erős, vagy vegyesen érdemes használni? A komoly 
lecsómesterek letérdepelve esküsznek meg, hogy igazi lecsót csak bogyiszlói paprikából lehet 
főzni. Az pedig máshol nincs, csak Magyarországon, igaz, hogy évről évre kevesebb. Az erős le-
csóba általában tesznek fokhagymát, sőt fél kiskanálnyi cukrot is. 

2   Van, aki nem egyszerre kezdi főzni a  hozzávalókat, hanem a  kiolvasztott, enyhén pirított sza-
lonnán egy darabig együtt párolja a paprikát a hagymával, valamint a felkarikázott kolbásszal 
– a lecsóművészek sok hagymával dolgoznak –, és csak azután dobja a fazékba a paradicsomot.
De mennyit? Az a jó, ha sok a szaft, vagy ha kevés? Meg kell hámozni a paradicsomot, vagy nem?
A sűrűbb állag kedvéért sokan kockára vágott tököt is dobnak bele (töklecsó). Egyesek zöldbab-
bal dúsítják. Újabban a cukkini is divatba jött, de hallottam már padlizsánról, sőt gombáról is.
És persze a nagy kérdés: valódi füstölt kolbász vagy virsli? Karikára vágva vagy darabolva? Talál-
koztam olyannal, aki a többféle kolbászra esküszik, de szokásban van a kolbász-virsli (szafaládé)
kombináció is. Régen csak a lecsókolbász járta, hiszen még nyersen is jóízű volt, noha akadtak
benne porcogómorzsák – a hentes a saját körmét is belevágta, ahogy akkoriban ezt kötelezően
meg kellett jegyezni –, aztán viharosan romlani kezdett a  minősége. A  magyar nép leszokott
róla. M. Bandi, a hagyományos magyar ízek atyamestere, két tucat fokhagymagerezdet szétka-
lapál a vágódeszkán, aztán ezen a pépen klopfolja papírvékonyságúra az ötcentis darabokra fel-
vágott szűzpecsenyét, úgy, hogy a kis hengereket előbb a talpára állítja. Talán fél percig süti, és
már dobja is a lecsó tetejére. Olyan jó, hogy nehéz szavakba önteni.

3   Aztán az újabb lényeges kérdés: tarhonya, rizs, krumpli, nokedli vagy tojás? Mindez gusztus kér-
dése, senki ne hagyja magát befolyásolni, készítse azzal, amivel szereti. Egyébként már maga 
az őrölt fűszerpaprika is megosztja a  lecsóbarátokat. Van, aki szerint szükséges, mások szerint 
felesleges, kesernyéssé teszi a lecsót. Ismerek olyat, aki borssal fűszerez, tejföllel sűrít, és vannak 
megszállottak, akik péppé főzik a  lecsót, aztán kezdik a munkát elölről, és ez a sűrű esszencia 
képezi majd a lecsó alapját. 

Ősi magyar étel, mondják rá. Pedig nem az. Döbbenten látom, hogy A  magyar nyelv törté-
neti-etimológiai szótára szerint a  lecsó szó nyomtatásban 1940-ben jelent meg először. Utóbb 
fedeztem fel, hogy az Új Idők 1931-es receptkönyvében már szerepel! A  szótár szerint hang-
utánzó, talán a locsog szó családjába tartozik. Ha az ember kicsit utánanéz, hamar kiderül, hogy 
bizonyos vidékeken a  lecsedék konyhai hulladékot jelent, a  lecses, lecskes puhát, nedvdúsat, 

1 tárca: publicisztikai műfaj, aktuális témát feldolgozó kisesszé

Lecsó 11.
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a lecsma pedig lottyadtat. Talán itt kell keresni a lecsó szó forrásvidékét. Mindenesetre Kapitán 
Mária 1942-ben megjelent munkájában (Zöldség és gyümölcs házi konzerválása) szerbpaprika 
néven emlegeti, s hagyma nélkül készíti, míg Varga Gyula etnográfus szerint a XX. század első 
felében, Hajdú-Biharban a rácpergeltet úgy főzték, hogy olvasztott hájban paprikát és paradi-
csomot dinszteltek, s ha tojást is ütöttek bele, akkor hívták lecsónak. A tojáson múlna? Ki tudja. 
Mit mondhatnék még? A lecsó a magyar gasztronómia2 mezítlábas gyalogosa. Amíg ő csatába 
indul, addig nagy baj nem lehet. De ne is legyen. A tárca pedig az irodalom mezítlábas gyalogo-
sa. Ide akartam kilyukadni.

Forrás: Fehér Béla, Lecsó, Magvető Kiadó, Budapest, 2009, 7–9.  

2 gasztronómia: étkezési kultúra

 Ki írta a Zöldség és gyümölcs házi konzerválása című könyvet?

 Kapitán Mária.

 Miért mondták régen, hogy a hentes a saját körmét is belevágta a lecsókolbászba? 

Akadtak benne porcogómorzsák.

 Egyesek ellenzik, hogy a lecsóba fűszerpaprika is kerüljön. Mivel érvelnek?

Kesernyéssé teszi a lecsót.

 Kit nevez a szerző „a hagyományos magyar ízek atyamesterének”? 

 Mr.  Bandit.

 Mi az oka annak, hogy a lecsókolbász a magyarok körében idővel elveszítette népszerűségét?

Egykor jó íze volt,  ám folyamatosan romlott az íze,  minősége.

 Válaszd ki az alábbi hozzávalók közül azokat, amelyek minden lecsóban benne vannak, azaz nem 
csupán egyes változatok összetevői! Satírozd be a megfelelő hozzávalók betűjelét!

A tojás C paprika

B paradicsom D szafaládé

1.

2.

3.

4.

5.

6.
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 Mivel indokolja a szerző, hogy sokáig nem írt a lecsóról? Satírozd be a helyes válasz betűjelét! ( 1 )

A A szerző félt a feladattól, mert szerelmesen lehetetlen újat mondani.

B A szerző nyáron inkább a szerelemről próbált újat mondani.

C A szerző félt a feladattól, mert M. Bandi sajkodi lecsója meggyőzte, milyen nehéz témáról 
van szó.

D A szerző úgy gondolta, hogy a lecsóról – éppúgy, mint a szerelemről – lehetetlen általános 
érvényűt és újat mondani.

 Mi volt a  különbség Varga Gyula könyve szerint Hajdú-Biharban a  rácpergelt és a  lecsó között 
a XX. század első felében? ( 3 )

 A rácpergeltben   háj,  paprika   és   paradicsom   van,    a   lecsóban  ezeken   kívül  
tojás  is.

 Miért idézi fel a szerző a lecsedék, lecses, lecskes és lecsma szavak jelentését? ( 3 )

A   „lecsó” szó eredetét véli  megtalálni  ezekben a szavakban.

 A szerző szerint a „lecsó a magyar gasztronómia mezítlábas gyalogosa”. Mit érthet ezen a meghatá-
rozáson? ( 3 ) Egy mondatban válaszolj!

Mivel sokféleképpen készíthető ezért  könnyedén bevethető,  azaz jó, hasznos 
hétköznapi étel  lesz belőle.

7.

8.

9.

10.
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Az alábbiakban a Kártyalexikon egyik szócikkének részleteit közöljük. Olvasd el a szöveget, majd válaszolj 
a hozzá kapcsolódó kérdésekre!

1   A hamiskártyázás a  kártyajátékok, főképp a  hazárdjáté-
kok1 szabályainak tudatos, előre megtervezett megsérté-
se a partnerek pénzének elnyerése céljából. A kártyazsar-
gon szerint filozófusnak is nevezik. XIII. Lajos francia király 
idején egy görög lovag és kereskedő Párizsban hatalmas 
vagyont szerzett hamiskártyázással. A „görög”, mert csak 
így hívták, pokolian ügyes volt, tudták, hogy csal, de nem 
lehetett rábizonyítani. Mivel az ókori görögök a filozófiát 
jelesen művelték, ezt a görög csalót gyakran filozófusnak 
is nevezték. Halála után ez az elnevezés fokozatosan át-
szállt a hamiskártyásokra, és máig fennmaradt.

A hamiskártyások haszonszerzés céljából egyoldalú-
an, a saját javukra változtatják meg a nyerési esélyt. Ezzel 
alapvetően sértik meg a  játék szellemét, hiszen a  kár-
tyajátékok szabályainak lényege éppen, hogy az összes 
játékos számára lényegében azonos nyerési esélyt szol-
gáltatnak. 

A hamiskártyások változatos módszereket alkalmaz-
nak. Ezek nem azért kerülnek ismertetésre, mintha 
a Kártyalexikon elő akarná segíteni a terjedésüket, ha-
nem éppen a becsületes, a kártyázást kellemes időtöltésnek, szórakozásnak vagy szellemi sport-
nak tekintő kártyások érdekében, hogy ki tudják szűrni maguk közül a kártyajátékok hiénáit, fel 
tudjanak figyelni kizsebelési, megkopasztási manővereikre. 

A hamiskártyások vagy segítőkkel, vagy egymagukban működnek. A segítős hamiskártyázás-
nak sokféle fajtája van. 

a) Drótozás, a drót leadása: Ez az egyik leggyakoribb módszer. A csaló játékos segítője kibic-
ként az ellenfél mögé áll, belenéz a kártyájába, és előre megbeszélt jelekkel tájékoztatja cinkosát 
az ellenfél lapjairól. […] A jelzések olyannyira egyediek, hogy még csak kísérlet sem tehető vala-
miféle átfogó rendszer ismertetésére. […] 

2   b) Sipisták, jánosisták, háromkártyások: Az Itt a piros, hol a piros? primitív hazárdjátékot hatékony 
csalásokkal művelő hamiskártyás. A játék ma is közismert, egyes elvetemült csoportok kitűnően 
megélnek belőle. Az alapjátékot eredetileg kártyával űzték, három különböző színű kártyát vet-
tek, lerakták, gyorsan összekeverték, és fogadást lehetett kötni, hogy a három kártya közül me-
lyik piros színű. A játék mára úgy módosult, hogy három keménypapírból készült féldobozocskát 
fordítanak lefelé, az egyik alatt egy golyócska lapul, és arra lehet fogadni, hogy alapos összeke-
verés után melyik alatt van a golyó. A csalási módszert Parlaghy Kálmán több mint száz évvel 
ezelőtt így írta le (hiába fáradozott, a sipisták még ma is aratnak): „A vásáron, búcsún, falusi kocs-
mákban, vasúti állomásoknál, az alsóbb rangú vendégszobákban, mert ily helyeken és alkalmak-
kor szoktak a hamiskártyások üzérkedni, kiveti a kártyáját az asztalra és felszólítja az embereket. 
Természetesen kezdetben tartózkodók a tevéstől. – Ekkor egy úrféle keveredik elő a tömegből, 

1  hazárdjáték: olyan kártyajáték, amelyben alapvető szerepe van a szerencsének, a véletlennek, vagyis a játéktudás csak 
kismértékben számít, vagy egyáltalán nincs is rá szükség

Hamiskártyás12.
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ki senki más, mint a hamiskártyás egyik cinkostársa. Tesz a kártyára folyton nagyobb és nagyobb 
összegeket. Többször nyer, mint veszít. S elég tüntetőleg játszik, hogy a közelállókban a játék-
kedvet fölélessze. – Ezek lassanként az asztal köré csoportosulnak. Kezdenek tenni a kártyákra, 
folyton sűrűbben, midőn aztán a cinkos látja, hogy a »balekok« belemelegedtek a tevésbe, el-
fordul onnét, s társát magára hagyja a játszókkal, de folyton figyelemmel kíséri, hogy ha esetleg 
valami baj találná érni, segélyére lehessen. – A kártyás pedig folyton nyer, néha egyes húzást 
enged a tevőknek is. A kártyát összekeveri, a tevők előtt folyton felmutatja a vörös színt, hogy 
lássák, és kísérjék figyelemmel, hová fog esni. – De abban a pillanatban, amint kiveti a kártyákat 
az asztalra, egyet csúsztat azokon, hogy a vörös szín első helyett utolsónak kerüljön. – Többször 
úgy is csal a háromkártyás, hogy kopást csinál a vörös szín élén, de hasonló kopást csinál a másik 
színen is. Midőn keveri a kártyát, úgy forgatja, hogy a tevő a kopásra figyelmes legyen, mintegy 
felhívja rá a tevő figyelmét, hogy azután tegyen. Midőn pedig a kártyákat kiveti, a vörös színt úgy 
fordítja, hogy rajta a kopást a tevő észre ne vegye, a másik színt pedig előtérbe csúsztatja, hogy 
rajta a kopás feltűnő legyen, a balek tehát erre tesz, s a tétet elveszti. Ha már a hamiskártyás ala-
posan bezsebelt, nézi az alkalmat, hogy mielőtt rajtakapnák a csaláson, elillanjon, vagy a pénzt 
legalábbis megmentse. Ekkor ismét cinkostársa segít rajta, ki a kártyaasztalhoz vetődik. Nagy 
összegeket tesz, s hamarosan elnyeri tőle a pénzt, többször még a vesztesek nagyobb gyönyö-
rűségére és megnyugtatására pro forma meghurcolják egymást, karra mennek. Biztos helyen 
pedig markukba nevetnek, és az elnyert összegen megosztoznak.”

3   c) „Flótával etetik a palit”, vagyis előkészített, preparált kártyacsomaggal játszanak, ahol a lapok 
a  hamiskártyásnak megfelelő sorrendben érkeznek. Csak többen képesek végrehajtani, és pl. 
a smenben vagy a hazárd makaóban egy, a fáraóban vagy a nasi-vasiban több balek megkopasz-
tására is szolgál.

A hamiskártyások másik csoportja magányos farkasként egyedül tevékenykedik. A legtöbbjük 
hivatásos profi, hamiskártyás, ebből él. a) Pótkártyát húz elő (sanzsíroz), illetve a neki kiosztott, 
a csomaghoz tartozó kártyát eltünteti. […] b) Cinkelt kártyával, vagyis titkos jelzésekkel előre ellá-
tott kártyával játszik, ezáltal tudja, hogy mi van az ellenfél (ellenfelek) kezében, és játékstratégiá-
ját eszerint alakíthatja. […] A lebukás veszélye minimális, hiszen melyik becsületes kártyajátékos 
tanulmányozza játék közben a  lapok hátoldalát. Éppen eléggé el van foglalva a  lapok képes 
felével. c) Játék közben látja el titkos jelzésekkel a nagyobb jelentőségű kártyalapokat. Az első né-
hány osztásnál a fontosabb kártyákat speciális hegyes gyűrűjével (marquillage) különbözőkép-
pen megszurkálja. Ezeket a parányi jeleket látni nem lehet, de a csaló, ha rá kerül az osztás sora, 
finom ujjaival megérzi, hogy kinek milyen lapot ad.

Forrás: Kártyalexikon, főszerk. Berend Mihály, Akadémiai Kiadó, Budapest, 2008, 141–143., 146.  
A 10. feladat ábrája a Hamiskártyások szócikkből származik.

 Milyen állattal utal a szöveg a hamiskártyásokra, amikor arról van szó, hogy a csalók elrontják a be-
csületes játékosok időtöltését?

 Kibic,    azaz   bíbic.

 Mi a lényege a kártyajátékok szabályainak a szöveg szerint? ( 1 )

 Hogy az összes játékos számára azonos nyerési  esélyt   biztosítson.

 Mit jelent a sanzsíroz ige? ( 3 )

 Pótkártyát húz elő.

1.

2.

3.
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 Mi az összefüggés a XIII. Lajos király idejében meggazdagodó görög csaló és a hamiskártyásokra 
használt „filozófus” elnevezés között? Satírozd be a helyes válasz betűjelét! ( 1 )

A A görög kártyajátékos filozófiát tanult a párizsi egyetemen, ezért filozófusnak becézték. 
Ez később minden hamiskártyásra áttevődött.

B A híres ókori görög filozófia miatt kapta a görög csaló a filozófus becenevet, amely később 
kiterjedt minden hamiskártyásra.

C A híres ókori görög filozófusok fejlesztették ki a hamiskártya első trükkjeit, ezért nevezték 
később filozófusnak a csalókat.

D A hamiskártyás azzal terelte el játékostársai figyelmét, hogy az ókori görög filozófiáról beszélt 
nekik. Ezért kapta a filozófus becenevet később minden hamiskártyás.

 Mivel indokolja a szerző, hogy annak ellenére ismerteti a hamiskártyások néhány módszerét, hogy 
ez akár a csaló trükkök terjedését is okozhatja?

A becsületes kártyások érdekében, hogy ki tudják szűrni  maguk közül a 
csalókat.

 Mit jelent Parlaghy Kálmán alábbi mondatában a bezsebel ige? ( 2 )
„Ha már a hamiskártyás alaposan bezsebelt, nézi az alkalmat, hogy mielőtt rajtakapnák a csaláson, elil-
lanjon, vagy a pénzt legalábbis megmentse.”

 Sok pénzt gyűjtött  össze.

 Hogyan nevezi a szöveg azt a csalásfajtát, amikor a hamiskártyás a saját szándékai szerint előre el-
rendezett paklival játszik?

„F lótával   etetik  a  palit .”

4.

5.

6.

7.
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 Mekkora az esélye a  lebukásnak, ha a csaló „cinkelt kártyával” játszik? Miért? Satírozd be a helyes 
válasz betűjelét!

A Számottevő az esélye, hiszen a kártyalapok hátoldalát minden játékos látja.

B Kicsi az esélye, hiszen a becsületes játékosok lényegesen nagyobb figyelmet fordítanak 
a kártyalapok hátoldalára, mint a képes oldalára.

C Kicsi az esélye, hiszen a becsületes játékosok lényegesen nagyobb figyelmet fordítanak 
a kártyalapok képes oldalára, mint a hátoldalára.

D Minimális az esélye, hiszen a kártyalapok hátoldalát a becsületes játékosok is jól megnézik.

 A szöveg a segítővel végzett csalásnak három fajtáját tárgyalja. Melyek ezek? 

Drótozás;  sipisták,  jánosisták, háromkártyások;  f lótával  etetik a palit  nevű 
csalás.

 Foglald össze saját szavaiddal néhány mondatban, milyen hamiskártyás csaláshoz használják az áb-
rán látható tárgyat! 

 Melyik szó fejezi ki a cikk szerzőjének véleményét az Itt a piros, hol a piros? játékkal csaló csoportokkal 
kapcsolatban? ( 2 )

 Elvetemült.

8.

9.

10.

11.
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A speciális hegyes gyűrű, amelynek neve: marquillage, az egyedül 
tevékenykedő csaló eszköze. Segítségével titkos jelleggel látja el a 
jelentős kártyákat: csak általa kitapintható lyukakat fúr a kártyára.
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Halfogyasztás13.

Egy közelmúltban végzett felmérés során feltérképezték, mennyi és milyen halat fogyasztanak a magya-
rok. Olvasd el a szöveget, és válaszolj a hozzá kapcsolódó kérdésekre!

Egészséges, könnyű, fehérjedús – a  magyarok többségének ez jut először eszébe a  halról. 
Ugyanakkor a témában végzett legutóbbi felmérés azt mutatja: évente csupán pár alkalommal 
kerül hal a tányérunkra.

1   A megkérdezettek 44,2%-a heti, illetve havi rendszerességgel, 36,1%-a évente csupán néhány 
alkalommal, 11,1%-a pedig évente egyetlenegyszer, zömmel karácsonykor eszik halat. A magya-
rok 8%-ának soha nem kerül hal a  tányérjára, és alig vannak olyanok (0,4%), akik mindennap 
ezt az étket választják – derül ki abból a felmérésből, amely a magyar lakosság halfogyasztási 
szokásait vizsgálta.

2   Az ismert halfajok közül a legtöbben a pontyot kóstolták már (89,9%), ezt követik a tengeri halak 
(88,6%), majd a keszegfélék (72,0%), a kárász (70,5%), illetve a busa (67,9%). A felmérés arra is 
rávilágított, hogy a halfajok közti népszerűségi versenyt egyértelműen a ponty vezeti, a törpe-
harcsát, a keszeget és a süllőt kevésbé ismerjük.

3   „A legnépszerűbb ételek a halászlé, a rácponty, a rántott, illetve a sült hal, és valóban: karácsony-
kor és nyáron gyakoribb a halfogyasztás” – mondta el a felmérést végző TrendInspiráció Műhely 
ügyvezető igazgatója, dr. Törőcsik Mária. Hozzátette: a megkérdezettek többsége legalább olyan 
egészségesnek véli, mint például a  kefirt, a  zöldségeket, gyümölcsöket. „Rájöttünk azonban, 
hogy a halat nem az egészségességéért eszik az aktív halevők, sokkal inkább az ízéért, valamint 
a könnyű emészthetőségéért. A »halrajongók« kiemelték még, hogy a hal változatosan elkészít-
hető, és remekül beleillik a diétába.”

4   A felmérés arra is rávilágított, hogy a  magyar emberek közel harmada (32,1%) nagyon szere-
ti a halas ételeket. „Mindössze a magyarok 18%-a kapcsol valamilyen negatívumot a halakhoz 
– a leggyakrabban felhozott érvek között szerepel, hogy nincs jó szaga, szálkás és drágának tart-
ják” – árulta el dr. Törőcsik Mária.

5   Az ajánlások szerint gyakrabban kellene halat enni, ez ugyanis jelentősen csökkentené a szív- és 
érrendszeri megbetegedések gyakoriságát, és egyre ismertebb az a tény is, hogy a halban lévő 
értékes tápanyagok kiemelt módon járulnak hozzá a gyermekek szellemi és fizikai fejlődéséhez. 
Fontos tehát a  halételek népszerűsítése, hogy az egy főre jutó halfogyasztás növekedhessen. 
A Halászati Operatív Program (HOP) – amely Magyarországon a halfogyasztás népszerűsítését 
tűzte ki célul – kiemelt feladatának tekinti, hogy a halból készült ételek minél gyakrabban és 
minél több változatban kerüljenek mindannyiunk asztalára.

Forrás: www.webbeteg.hu
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MENNYI HALAT ESZÜNK ÉVENTE (KG)?

tenger melletti
országok

szomszédaink
és mi

MAGYAR
KEDVENCEK

halászlé sült hal rácponty

Portu
gália

Norvégia

Spanyolország
Ausztria

Szlovénia

Szlovákia

Magyarország

61
50

43

13 10 8 4
22 kg

EU-átlag

A MAGYAROK HALFOGYASZTÁSA

MILYEN GYAKRAN ESZÜNK HALAT?

több halat fogyasztanak az átlagosnál:
• az 50–59 évesek
• a felsőfokú végzettségűek
• a nagyobb városokban élők

AJÁNLOTT:
HETENTE MIN.

11,1%
         évente egyszer

8%
   soha

0,4%
  szinte minden nap

12,6%
hetente

31,6%
havonta

  36,1%
évente néhányszor   

• az aktív szellemi dolgozók
• a legalább átlagos jövedelműek
• a kisebb háztartások lakói

2×
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 Melyik csoportba tartoznak a legtöbben? Satírozd be a helyes válasz betűjelét!

A Hetente esznek halat. C Évente néhányszor esznek halat.

B Havonta esznek halat. D Egy évben egyszer esznek halat.

 Mennyi az évi átlagos halfogyasztás az Európai Unióban?

 22   kg.

 Milyen gyakran kellene halat ennünk az egészségügyi ajánlások szerint? Satírozd be a helyes válasz 
betűjelét!

A naponta C hetente

B hetente kétszer D havonta kétszer

 Milyen halfogyasztási szokásra utal a fenyőfa ábrázolása a kördiagram mellett?

A tenger melletti  és a nem tenger melletti  országok lakóinak eltérő 
halfogyasztási  szokásaira.

 A  2  szövegrészben több halfajtát is felsorolnak. Melyik IGAZ, illetve melyik HAMIS az alábbi állítá-
sok közül? Válaszodat a megfelelő kezdőbetű besatírozásával jelöld!

Igaz Hamis

Tengeri halat majdnem olyan sokan kóstoltak már, mint pontyot. I H

Keszeget kóstoltak a legkevesebben. I H

A törpeharcsa és a süllő kevésbé népszerű, mint a ponty. I H

Ugyanannyian kóstoltak busát, mint keszeget. I H

1.

2.

3.

4.

5.
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 A  3  szövegrész szerint nemcsak karácsonykor gyakoribb a halfogyasztás, hanem nyáron is. Vajon 
miért?

Karácsonykor a hagyományőrzés miatt, nyáron pedig a hekk fogyasztás miatt  
nő meg a magyarok halfogyasztása. Könnyű és gyors az elkészítési  módja,  
nyáron zöldségfélékkel  kellemesen könnyű étel.

 Kik fogyasztanak több halat az átlagosnál a felsoroltak közül? Satírozd be a helyes válasz betűjelét!

A a középfokú végzettségűek C a 30–49 évesek

B a nagyobb városokban lakók D a fizikai munkát végzők

 Csaba szerint a halfogyasztási szokásokat bemutató ábra különösen figyelemfelkeltő és a tartalom-
hoz illő. Milyen grafikai megoldások bizonyítják ezt?

A teszt forrása: Országos kompetenciamérés 2016, 10. évfolyam, B füzet. Oktatási Hivatal, Budapest, 2016, 10–13.

6.

7.

8.
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A diagram egy halat formáz, amelynek választóvonala az uszonyhoz kapcsolódik, az átlag az 
oldalvonalnál van, a diagramok kék színe pedig a vízre utal.
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Ketten Párizs ellen14.

Az alábbiakban Vaszary Gábor regényéből közlünk részletet, amelyben két fiúról olvashatsz, akik Párizsba 
készülnek utazni. Olvasd el a szöveget, és válaszolj a hozzá kapcsolódó kérdésekre!

– Még tankönyveket is kell vennünk.
– Milyen tankönyveket? Egy francia zsebszótárunk van.
– Ne kiabálj! Úgy látszik, elfelejtetted, hogy egy szót sem tudunk franciául. Sorsot fogunk húzni, és aki
kijön, az útközben megtanulja a nyelvet. Harminckét óra hosszat megy a vonat, éppen elég ideje lesz
rá. Majd a másik nézi a tájakat, és utólag elmeséli neki.

Pali jobbat proponált.1 A franciában két nem van: nőnem és hímnem. Az egyik megtanulja a hím-
nemű szavakat, a másik a nőneműeket, és együttesen fogunk mindig franciául beszélni. Kizárt, hogy 
a nemekkel tévedjünk. Isteni ötlet! Ez csak jobban kifejleszti bennünk a testvéri szeretetet, amelyre 
soha nagyobb szükségünk nem volt, mint most.

Hogy Pali is lássa, kivel van dolga, rögtön nekiültem két ív papirosra lemásolni külön-külön száz 
nőnemű és száz hímnemű szót. Már hajnalodott, amikor elkészültem vele.

Nagy szerencsém volt, hogy sohasem tanultam meg ezeket a szavakat. Pali ellenben már másnap 
estére betéve tudta mind a százat, és ez volt a veszte.

Tudniillik a  szavak leírása közben bizonyos rendszert alkalmaztam: előbb leírtam egymás után 
a francia szavakat, és csak utólag írtam melléjük a magyar értelmüket. Közben elvétettem egy sort, 
aminek ijesztő következményei voltak: Pali a kést kutyának tanulta meg, a kávéra azt mondta, hogy 
sajt, az viszont már engem is megdöbbentett, hogy a kenyeret sasnak nézte.

(Kérek egy kiló sast. Rettenetes!)

* * *

Mióta híre ment annak, hogy Párizsba utazunk, mindenki, akivel csak összetalálkozunk, tanácsot ad 
nekünk. Valószínűleg az a vélemény alakulhatott ki Budán, hogy aki nem tud tanácsot adni nekünk, 
nem számít többé úriembernek. Ennek köszönhető aztán, hogy már olyanok is elláttak minket ötle-
tekkel, akiknek még az öregapja sem volt soha Párizsban.

A következő tanácsokat kaptuk:
1.  Párizs tele van hírhedt apacsokkal, ezért tehát a pénzeteket a cipőtökben hordjátok; onnan tud-

ják legkevésbé ellopni. De ha mégis megpróbálnák, még mindig van időtök segítségért kiabálni.
– És az aprópénzt hová tegyük? – kérdeztük.
Erre azt mondták: „Ja, ha mi egészen hülyék vagyunk, akkor már nem is értik, miért megyünk Pá-

rizsba.”
2.  Párizs olyan, mint a vadnyugat. Minden zajra figyelni kell, és állandóan

készenlétben lenni. Láb ujjhegyen kell járni az emberek között; óvato-
san, mint az erdei vad, és rögtön ugrani egyet, ha megzördül mögöt-
tünk a haraszt.

– A haraszt? – csodálkoztunk. – Ott nő a haraszt?
– Figyeljetek, és ne kérdezősködjetek annyit, mint a taknyos gyerekek.
3.  Mindig az beszéljen kettőtök közül, amelyik kissé meghűlt, mert annak

a francia kiejtése tökéletes lesz.
4.  Ha valamit nem értetek, csak mondjátok azt, hogy: encore une fois, s’il

vous plait.2 Ez annyit jelent, hogy még egyszer, kérem szépen. Ha ez-

1 proponál: ajánl
2 Ejtsd: ankor ün foá, szil vu plé.
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után sem értitek, mondjátok azt: doucement, s’il vous plait.3 Lassan, kérem szépen. Ha megint 
csak nem értitek, azt kell mondani, hogy encore une fois doucement, s’il vous plait.4 Még egyszer, 
lassan, kérem szépen.

Állítólag ezt még négyszer lehet mondani, ha olyan helyen van az ember, ahol mozgatható tárgy 
nincs. Azt viszont senki sem mondta, hogy előbb tanuljunk meg franciául, máskülönben semmi ér-
telme az egésznek.

Én minden tanácsot pontosan feljegyeztem egy sárga füzetbe, de amikor már ott tartottunk, hogy 
valaki azt mondta, a Champs-Élysées5 olyan széles, hogy egyik oldaláról még hunyorítva sem lehet 
átlátni a másikra, odasúgtam öcsémnek:

– Te, Laci, ezt már ne írd fel.
Őszintén mondhatom, hogy rettenetesen megviselik az embert egy ilyen nagy utazás előkészületei.

Forrás: vaszary Gábor, Ketten Párizs ellen, Helikon Kiadó, Budapest, 2005, 30–31., 32–33.

3 Ejtsd: duszma, szil vu plé.
4 Ejtsd: ankor ün foá duszma, szil vu plé.
5 Párizs legismertebb és legelőkelőbb sugárútja. Ejtsd: sanzelizé.

 Melyik IGAZ, illetve melyik HAMIS az alábbi állítások közül? Válaszodat a megfelelő kezdőbetű besa-
tírozásával jelöld!

Igaz Hamis

A megtanulandó francia szavakat nemek szerint osztották szét a szereplők. I H

A vonatuk harminc óra alatt ér Párizsba. I H

Kétszáz szót akartak megtanulni ketten, mire Párizsba érnek. I H

Pali a kávét kutyának tanulta. I H

 Szerinted miért tartja szerencsének az elbeszélő, hogy nem tanulta meg a kiírt szavakat?

Nem tanulta meg hibásan, mint a társa,  a jelentések ugyanis elcsúsztak Pali  
l istáján.

 Melyik városban él az elbeszélő?

 Budán.

1.

2.

3.
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 Kitől kaptak tanácsot a fiúk az utazással kapcsolatban? Satírozd be a helyes válasz betűjelét!

A Azoktól, akik már jártak Párizsban.

B Azoktól, akiknek csak a nagyapja járt Párizsban.

C Budán szinte mindenkitől.

D Csak a legközelebbi barátaiktól.

 Az alábbiak közül kiket nevezhet a tanácsadó apacsoknak? Satírozd be a helyes válasz betűjelét!

A a cipészeket C az indiánokat

B az utazókat D a zsebtolvajokat

 Mire vonatkozhat a  második tanácsban a  „megzördül mögöttünk a  haraszt” kifejezés? Satírozd be 
a helyes válasz betűjelét!

A Szeles, esős idő van. C Valami gyanús történik.

B Vadászszezon van. D Valami vicces történik.

 Miért nem megfelelő az elbeszélő kérdése, hogy Párizsban nő-e a haraszt? Satírozd be a helyes vá-
lasz betűjelét!

A A tanácsadó az erdei vadakról beszélt, és csak megemlítette a haraszt szót.

B A tanácsadó átvitt értelemben használta a haraszt szót.

C A tanácsadó nem mondott igazat, mivel városban sohasem nő haraszt.

D A tanácsadó valószínűleg nem tudja, nő-e Párizsban haraszt.

 Mi lehet a harmadik tanács alapja? Satírozd be a helyes válasz betűjelét!

A A francia nyelv egy kicsit orrhangúnak hallatszik.

B A franciák gyakran meg vannak fázva.

C A franciák mindig kicsit köhögve beszélnek.

D Lázasan folyékonyabban lehet idegen nyelven beszélni.

4.

5.

6.

7.

8.
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 Mit gondolsz, miért csak akkor lehet négyszer elmondani az „encore une fois doucement, s’il vous plait” 
kifejezést, ha nincs mozgatható tárgy a közelben?

Az ismételgetés felbosszantja a francia beszélőt.

 Pali hat francia szót a következő jelentésekkel tanult meg. Mi lehet a vastagon szedett francia szó 
valódi jelentése? Satírozd be a helyes válasz betűjelét!

1. francia szó – pincér
2. francia szó – pénz
3. francia szó – vacsora
4. francia szó – macska
5. francia szó – férfi
6. francia szó – délután

A macska C pincér vagy pénz

B macska vagy vacsora D vacsora vagy férfi

A teszt forrása: Országos kompetenciamérés 2015, 10. évfolyam, B füzet. Oktatási Hivatal, Budapest, 2015, 14–18.

9.

10.
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Olvasd el az alábbi összefoglalót a NASA történetéről, és válaszolj a kérdésekre!

A VILÁGŰR MEGHÓDÍTÁSA 
Fél évszázada kezdte meg működését a NASA

I.
Kiélezett orosz–amerikai technológiai verseny

•  1958 júliusában Eisenhower amerikai elnök aláírja a Nemzeti Aeronautikai és Űrügynöksé-
get (National Aeronautics and Space Administration), vagyis a NASA-t létrehozó törvényt.

•  1958 októberében, egy évvel az egykori Szovjetunió első űrhajójának elindulása után meg-
alakul az amerikai űrkutató vállalat kb. 8000 alkalmazottal.

•  1959-ben az oroszok felküldik az első űrszondákat az űrbe, válaszként elindul az amerikai
Mercury-program hét pilóta részvételével.

•  1961 áprilisa: az orosz Gagarin a világtörténelem első űrhajósa. Pár héttel később az ameri-
kai Shepardot is kilövik az űrbe.

•  1962 februárja: John Glenn a világon először kerüli meg a Földet háromszor.
1960-as évek, az amerikai Apollo-program

•  1968 decembere: az Apollo–8 Hold körüli pályára áll, de nem tud leszállni.
•  1969. július 20.: az Apollo–11 legénysége, az Eagle-egység leszáll a Holdra.
•  1970 áprilisa: az Apollo–13 útja során elszáll az oxigén, és a földi irányítóközpont segítségé-

vel térnek vissza az űrhajósok a Földre.
•  1977 szeptembere: A Voyager–1 és –2 űrszondák kilövése, melyek a  mai napig adatokat

közvetítenek.
•  2000-es évek: Mars-szonda útnak indítása, amely megállapítja, hogy van víz a vörös bolygó

felszínén.

II. 
Az elmúlt ötven évben a NASA számos olyan technológiát fejlesztett ki, amelyek mára a hétközna-
pi élet részévé váltak – ezek között babakocsik gyártásánál használt fejlesztéseket éppúgy találunk, 
mint versenyautóknál bevált alkalmazásokat. A drót nélküli kéziporszívó például azt követően került 
piacra, hogy drót nélküli kézifúrót készítettek az Apollo-projekt számára, amelynek segítségével si-
került mintákat venni a Hold felszínéről. A NASA fejlesztette ki a gyorsfagyasztás technológiáját is, 
melynek során a lefagyasztott étel megőrizte tápértékének 98 százalékát, míg tömege az eredeti tö-
megének mindössze 20 százalékát tette ki. Miközben algákon végeztek kísérletet, azt várva, hogy 
a fotoszintézis által alkalmasak lesznek oxigén fejlesztésére, a kutatók észrevették, hogy az algák két 
olyan fontos zsírsavat tartalmaznak, amelyek az anyatejben is jelen vannak, és a csecsemők mentális 
és vizuális fejlődését segítik. A felfedezést követően a bébiételek most már tartalmazzák ezeket is. 
Szintén NASA-fejlesztés eredményei a televíziós műholdak. Az űrügynökség 1962. július 10-e hajna-
lán közvetítette az első képeket.

III.
A számos siker mellett a NASA jó néhány baklövést is elkövetett, amelyek során dollármilliárdok fosz-
lottak szét az űrben – szó szerint. Az egymilliárd dollárból megépített Mars Observert 1992-ben lőtték 
fel, a Mars felszínét és klímáját vizsgálta volna. Erre azonban nem kerülhetett sor, ugyanis három nap-
pal a Mars körüli pályára állás előtt váratlanul és megmagyarázhatatlanul megszűnt a kommunikáció 
a szonda és az irányítótorony között.

A NASA története15.
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a NASA által használt metrikus rendszer helyett az angolszász mértékegységeket használták. A hiba 
következtében az egyik szonda olyan alacsonyra ereszkedett, hogy nem „élte túl” az ott uralkodó lég-
köri hatásokat. Ebben az évben járt szerencsétlenül a Mars Polar Lander is, amely már csak negyven 
méterre volt a felszíntől, amikor műszerei egy légköri rázkódást úgy értékeltek, hogy a szonda földet, 
helyesebben Marsot ért. A fedélzeti számítógép kikapcsolta a fékezést segítő meghajtóegységet, így 
a szonda lezuhant. A közel két évtizedig tervezett és 2,5 milliárd dollárból kivitelezett Hubble-űrte-
leszkóp története is kis híján kudarccal végződött. Az eszköz eleinte csak homályos képet tudott köz-
vetíteni a Földre, mivel az erre szakosodott cég rosszul szerelte össze a teleszkóp tükreit. A javításra 
az űrben került sor, az Endeavour-űrsikló legénysége tíz napon keresztül szerelte a teleszkópot. Az űr-
sikló elnevezése mellesleg jó példa arra, hogy a NASA nemcsak számítási, hanem nyelvtani hibákat is 
elkövetett. Az űrsiklót James Cook angol felfedező híres hajója után nevezték el Endeavournak, útnak 
indulásakor azonban hatalmas táblán díszelgett a hajó amerikanizált neve: „Go Endeavor”.

Forrás: lUKács András, A világűr meghódítása 

 A szöveg alapján írj két olyan NASA-programot, amelyekkel az elmúlt évtizedben foglalkoztak a ku-
tatók!

1.            A Mars-szonda                   útnak indítása.
2.  Voyager-1 és               Voyager-2.

 Miért indították el a Mercury-programot? Satírozd be a helyes válasz betűjelét!

A Azért, mert ez az első NASA-program.

B Azért, mert ez volt a válasz az első orosz űrszonda indítására.

C Azért, mert a megegyezés szerint az amerikai űrszonda követte az oroszt.

D Azért, hogy még az oroszok előtt információkat gyűjtsenek a világűrről.

 A szöveg több olyan fejlesztésről is szót ejt, amelyek eredetileg az űrkutatást segítették, de ma már 
a hétköznapi életet könnyítik meg. Válassz ki ezek közül egyet, és meséld el az ötletet, amely mindkét 
területen újdonságnak számított!

 Mit jelent a fiaskó szó? Satírozd be a helyes válasz betűjelét!

A találmány C kudarc

B kakukktojás D véletlen

1.

2.

3.

4.
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Az Apollo-projekt számára készített drót nélküli kézifúró mintájára alkották meg és dobták 
piacra a drót nélküli kéziporszívót.
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 Mikor indult az a  legkorábbi Mars-expedíció, amelyet a szöveg említ? Satírozd be a helyes válasz 
betűjelét!

A 1992 C 2000

B 1999 D A pontos dátum nem szerepel a szövegben.

 Milyen mértékegységeket használnak a NASA munkatársai?

 Metrikus rendszer.

 Mióta használhatunk drót nélküli kéziporszívót? Satírozd be a helyes válasz betűjelét!

A Az 1950-es évektől kezdve. C Az 1980-es évektől kezdve.

B Az 1970-es évektől kezdve. D A 2000-es évektől kezdve.

 Milyen stílusúnak ítéled a szöveget? Satírozd be a helyes válasz betűjelét!

A tudományos-fantasztikus C hivatalos

B ismeretterjesztő D szakirodalmi

 Miért van vázlatszerűen szedve az I. rész? Satírozd be a helyes válasz betűjelét!

A Jobban elkülönül a többi résztől. C Egyértelművé teszi a fontossági sorrendet.

B Így nem keverednek össze a dátumok. D Könnyebben áttekinthető a tartalma.

 Máté szerint a szöveg címe és célja alapján a III. rész nem tartozik a szöveghez. Egyetértesz vele vagy 
sem? Válaszodat a szöveg alapján indokold!

 Sára szerint az egyik félmondat, miszerint „a szonda földet, helyesebben Marsot ért”, a szerző nyelvi 
leleményességét bizonyítja. Egyetértesz vele? Állításodat indokold!

Igen,  egyetértek.  A szerző ugyanis a „földet ér” azaz leszáll  jelentésű 
állandósult  kifejezést használta   mó dosított  formában.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.
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Nem értek egyet, hiszen a III. rész is a szöveg része, hiszen a kudarcok is a NASA történetéhez 
tartoznak.
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 Anna szerint az amerikai űrkutató vállalat melléktevékenységként a hétköznapi életet segítő fejlesz-
téseket is végez, Máté ezzel nem ért egyet. Kinek adsz igazat? Válaszodat a szöveg alapján indokold!

 Az alábbi képek közül melyiket választanád illusztrációnak a II. rész mellé? Satírozd be a helyes ábra 
betűjelét!

 Melyik expedíció végét okozta egy légköri zavar a leszállás előtt? Satírozd be a helyes válasz betűjelét!

A Mars Observer C Voyager–2

B Hubble-űrteleszkóp D Mars Polar Lander

A teszt forrása: Országos kompetenciamérés 2012, 10. évfolyam, B füzet. Oktatási Hivatal, Budapest, 2012, 8–13. 

12.

13.

14.

A B

C D
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Véleményem Mátééhoz közelít, ugyanis a szöveg alapján annyi tudható, hogy a NASA-
fejlesztéseket alkalmazzák a hétköznapi életben is, de az nem derül ki, hogy a NASA 
melléktevékenységként  végezne efféle fejlesztéseket.
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Az alábbiakban egy fordítási verseny kiírását közöljük. Olvasd el a szöveget, és válaszolj a hozzá kapcso-
lódó kérdésekre!

A
Juvenes Translatores1 2010: Keressük Európa legjobb fordítóit!

A három sikeres, 2007-ben, 2008-ban és 2009-ben 
megrendezett versenyt követően idén negye-
dik alkalommal indítja újra az Európai Bizottság 
a  JUVENES TRANSLATORES elnevezésű fordítási 
versenyt.

A verseny célcsoportja az Európai Unió vala-
mennyi 17 éves középiskolás tanulója. A  részt-
vevők feladata, hogy az EU 23 hivatalos nyelve 
közül az általuk választott bármely nyelvi kom-
binációban lefordítsanak egy szöveget. A  lefor-
dított szövegeket az Európai Bizottság fordítói 
értékelik, és ők választják ki tagországonként 

a legjobb fordítást. A győztesek meghívást kap-
nak egy háromnapos brüsszeli látogatásra!

A versenyre 2010. szeptember 1. és október 
20. között lehet jelentkezni az alábbi weboldalon
keresztül: http://ec.europa.eu/translatores

A verseny napja: 2010. november 23.
A nyertesek nevét 2011 első felében hozzuk 

nyilvánosságra, a  nyereményátadó ünnepségre 
is ekkor fog sor kerülni.

További információ: 
DGT-TRANLATORES@ec.europe.eu

B

Juvenes Translatores 2010: Keressük Európa legjobb fordítóit!

1. Ki jelentkezhet? Azok a középiskolás diákok, akik 1993-ban születtek.
2. Mi a verseny célja? A többnyelvűség népszerűsítése és a fordítói munka megismertetése.
3. Hogyan zajlik a
verseny?

A résztvevőknek olyan feladatot kell megoldaniuk, amely a fordítói 
készségeket méri.

4. Mikor? A verseny előtt: az iskolák 2010. szeptember 1. és október 20. között 
jelentkezhetnek a Juvenes Translatores weboldalán keresztül. A részvételi 
lehetőséget kapó iskolákat elektronikus úton sorsolják ki. (Az egyes 
országokból részt vevő iskolák számát az alapján határozzák meg, hogy az 
adott tagállam hány európai parlamenti hellyel rendelkezik.) 
A versenyre 2010. november 23-án kerül sor. A versenyben részt vevő 
diákok valamennyi tagállamban tanár felügyelete mellett lefordítanak egy 
szöveget. 
A verseny után: ünnepélyes díjkiosztó (2011 első felében) Az Európai 
Bizottság (Fordítási Főigazgatóság) fordítói értékelik a fordításokat, és 
minden tagállamból kiválasztják a legjobb munkát. A nyeremény egy 
háromnapos brüsszeli látogatás, melynek része az ünnepélyes díjkiosztó: 
az utazáson egy felnőtt kíséretében vehetnek részt a nyertesek. A szállás 
és az utazás költségeit a Bizottság fedezi. 

5. Milyen nyelvekről
és milyen nyelvekre
lehet fordítani?

Az EU 23 hivatalos nyelve közül bármelyik lehet forrásnyelv vagy célnyelv.
A versenyzők az általuk kiválasztott nyelvű szöveget kapják kézhez, és ezt 
az általuk választott nyelvre fordítják le.

1 Juvenes Translatores (latin): fiatal fordítók

Juvenes Translatores16.
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6. További 
információk

Juvenes Translatores-weboldal: http://ec.europa.eu/translatores 
Az oktatásügyi, kulturális, többnyelvűségi és ifjúságpolitikai európai biztos 
weboldala: http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/vassiliou/index_
en.htm 
Az Európai Unió portálja: http://europa.eu/index_hu.htm 
Facebook: juvenestranslatores; Twitter: @translatores
Twitter: @tranlatores

7. E-mail A Juvenes Translatores csapata várja a versennyel kapcsolatos kérdéseket: 
DGT-TRANSLATORES@ec.europa.eu

 Milyen időközönként rendezik meg a versenyt?

Évente.

 Hányan képviselhetnek egy-egy iskolát a versenyen? Satírozd be a helyes válasz betűjelét!

A Egy-egy tanuló.

B Nyelvenként egy, vagyis iskolánként huszonhárom tanuló.

C A részt vevő tanulók számát annak alapján határozzák meg, hogy az adott
tagállam hány európai parlamenti hellyel rendelkezik.

D A szövegből nem derül ki.

 Húzd alá az A szövegrészben azt a mondatot, amely a B szövegrész 5. pontjának témáját taglalja!

 Szerinted miért sorsolják ki a részvételi lehetőséget?

Az   iskolák magas száma miatt.

 „A szállás és az utazás költségeit a Bizottság fedezi” – olvashatjuk a B szövegrész 4. pontjában. Mi 
annak az EU-intézménynek a teljes neve, amelyre a „Bizottság” szó utal?

 Európai   Bizottság.

1.

2.

3.

4.

5.
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„A résztvevők feladata..."
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 Hány győztest avatnak a verseny végén Brüsszelben? Satírozd be a helyes válasz betűjelét!

A Iskolánként egyet. C Nyelvenként egyet.

B Tagállamonként egyet. D Egy abszolút győztest.

 A verseny szempontjából milyen jelentősége van egy adott versenyző számára annak, hogy melyik 
tagállamban él?

Nincs jelentősége.

 Melyik IGAZ, illetve melyik HAMIS az alábbi állítások közül? Válaszodat a megfelelő kezdőbetű besa-
tírozásával jelöld!

Igaz Hamis

A B szövegrészben részletesebben olvashatunk az egyes kérdésekről,  
mint az A szövegrészben.

I H

A B szövegrész elsődleges célja a figyelemfelkeltés,  
míg az A szövegrészé a tájékoztatás.

I H

A B szövegrész a 2010-es versenyt illetően minden lényeges információt tartalmaz. I H

 A verseny célját figyelembe véve az alábbiak közül melyik lehetne a verseny mottója? Satírozd be 
a helyes válasz betűjelét!

A Juvenes Translatores – A fordítók jobb megbecsüléséért

B Juvenes Translatores – A fiatalosabb Brüsszelért

C Juvenes Translatores – A soknyelvű Európáért

D Juvenes Translatores – A fiatalok jövőjéért

 Mi a szöveg célja? Satírozd be a helyes válasz betűjelét!

A szórakoztatás C meggyőzés

B felhívás D adatszolgáltatás

A teszt forrása: Országos kompetenciamérés 2012, 10. évfolyam, B füzet. Oktatási Hivatal, Budapest, 2012, 30–33. 

6.

7.

8.

9.

10.
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”Az alábbiakban Anton Pavlovics Csehov Pipogya nő című novelláját közöljük. Olvasd el a  szöveget, 
és válaszolj a hozzá kapcsolódó kérdésekre!

A minap behívtam a dolgozószobámba Julija Vasziljevnát, gyermekeim nevelőnőjét. El akartam vele 
számolni.

– Üljön le, Julija Vasziljevna! – mondtam neki. – Hadd számoljunk el! Bizonyára pénzre van szüksé-
ge, maga annyira szertartásos, hogy magától soha nem kérné… Nos… Havi harminc rubelben egyez-
tünk meg…

– Negyvenben…
– Nem, harminc rubelben… Nekem itt fel van jegyezve… Mindig harminc rubelt fizetek a nevelő-

nőknek… Nos, két hónapja van nálunk…
– Két hónapja és öt napja…
– Pontosan két hónapja… Nekem itt fel van jegyezve. Így hát jár magának hatvan rubel… Ebből

lejön kilenc vasárnap… mert hisz Koljával nem foglalkozott vasárnaponként, hanem csak sétált… No 
meg három ünnepnap…

Julija Vasziljevna elpirult, idegesen gyűrte ruhája szélét, de… egy mukkot sem szólt!
– Három ünnepnap… Így hát lejön tizenkét rubel… Kolja négy napig beteg volt, s akkor nem fog-

lalkozott vele. Akkor csak Varjával foglalkozott… Három napon át a foga fájt, s a feleségem megen-
gedte, hogy ebéd után pihenjen… Tizenkettő meg hét az tizenkilenc. Ha ezt levonjuk… marad… 
hm… negyvenegy rubel. Így van?

Julija Vasziljevna bal szeme vörös lett, és elöntötte a könny. Álla megremegett, idegesen köhintett, 
szipákolt, de egy mukkot sem szólt!

– Szilveszterkor eltört egy teáscsészét kistányérral együtt. Ez két rubel… Igaz, a csésze többe kerül,
különben is családi ereklye, de… isten neki! Több is veszett már! No meg a maga vigyázatlansága 
folytán Kolja felmászott egy fára, és elszakította a kabátját… Le tíz rubel… Úgyszintén a maga vigyá-
zatlansága folytán lophatta el a szobalány Varja cipőjét. Magának mindenre ügyelni kell. Ezért kap 
fizetést. Így hát lemegy még öt rubel… Január 10-én kölcsönkért tőlem tíz rubelt.

– Nem kértem! – suttogta Julija Vasziljevna.
– De nekem itt van feljegyezve.
– Nos, legyen… Jól van.
– Negyvenegyből lejön huszonhét, marad tizennégy…
Most már mindkét szemét elöntötte a könny… Hosszú, formás orrán kiütközött a verejték. Szegény 

lány!
– Csak egyszer kértem – mondta remegő hangon. – A feleségétől kértem három rubelt… Többször

nem kaptam…
– Igen? No lám, ez fel sincs nálam jegyezve. Tizennégyből lejön három, marad tizenegy… Itt van

a pénze, kedvesem! Három… három… meg három, egy meg egy, fogja!
S odaadtam neki tizenegy rubelt… Elvette, s reszkető ujjal dugta a zsebébe.
– Merci – suttogta.
Felpattantam, és róni kezdtem a szobát. Dühbe gurultam.
– Miért ez a merci? – kérdeztem.
– A pénzért…
– De hisz kiraboltam magát, az ördög vigye el, kifosztottam! Hiszen megloptam magát! Miért ez

a merci?
– Másutt egyáltalán nem fizetnek…
– Nem fizetnek? Nem is csoda! Gonosz tréfát űztem magával, kegyetlenül megleckéztettem…

„Könnyű erősnek lenni…” 17.
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 Hány tagú család nevelőnője Julija Vasziljevna? Satírozd be a helyes válasz betűjelét!

A 3 C 5

B 4 D 6

 Mikor szegődött a nevelőnő a családhoz? Satírozd be a helyes válasz betűjelét!

A márciusban C szeptemberben

B júliusban D decemberben

 A nevelőnő az egyetlen alkalmazott a családnál? Válaszodat a szöveg alapján indokold!

Nem, hiszen kiderül,  hogy egy szobalány is  dolgozik a családnál,  aki  ellopta Varja 
cipőjét.

 Volt-e beteg a nevelőnő a két hónap alatt? Válaszodat a szöveg alapján indokold!

 Hányszor kért kölcsön a nevelőnő saját állítása szerint? Satírozd be a helyes válasz betűjelét!

A egyszer sem C kétszer

B egyszer D háromszor

 Melyik nap volt kimenője a  nevelőnőnek, és miből következtethetünk erre? Válaszodat a  szöveg 
alapján indokold!

 Vasárnap volt  pihenőnapja,  ekkor sétálni  ment.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

Odaadom magának a  nyolcvan rubeljét! Itt van ebben a  borítékban előkészítve. Hát szabad ilyen 
lagymatagnak lenni? Miért nem tiltakozik? Miért hallgat? A mai világban lehet-e erős karmok nélkül 
élni? Hát hogy lehet ilyen pipogya?

Szánalmasan elmosolyodott, s az arcáról leolvastam: „Lehet!”
Bocsánatot kértem tőle a  kegyetlen leckéért, és legnagyobb csodálkozására odaadtam neki 

a nyolcvan rubelt hiánytalanul. Félénken köszöngette, és kiment… Ahogy utánanéztem, azt gondol-
tam: könnyű erősnek lenni ezen a földön!

Forrás: Anton Pavlovics csehOv Szakadékban. Válogatott elbeszélések, Európa Könyvkiadó, Budapest, 1983.
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Igen,  három  napon  át  fájt  a  foga. / Beteg  nem  volt,  csupán  annyit  tudunk  meg,  hogy  a 
foga  fájt  három  napig.
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 Miért vonhatott volna le még több pénzt az elbeszélő saját állítása szerint? Satírozd be a helyes vá-
lasz betűjelét!

A a cipőért C a kabátért

B a csészéért D a kistányérért

 Sára szerint a nevelőnő egyre nehezebben viseli az elszámolást. Hogyan nyilvánul meg ez a fokoza-
tosság? Írj ki három példát a szövegből!

1. E lpi rul,  ruháját gyűri,  b al  s zeme vörösödik .
2. E lönt i    a könny, szipá kol .
3. M indkét sze mét    e lönti    a könny,   orrán verejték jelenik   meg.

 Hány rubelt kapott végül a nevelőnő? Satírozd be a helyes válasz betűjelét!

A tizenegy rubelt C negyven rubelt

B harminc rubelt D nyolcvan rubelt

 Melyik állítás igaz? Satírozd be a helyes válasz betűjelét!

A Ha a nevelőnő nem köszöni meg a pénzt, nem kapta volna meg a teljes összeget.

B Jobban kellett volna harcolnia az igazáért, a pénzt így is, úgy is megkapta volna.

C Ha harcol az igazáért, kétszer annyit kap, mert ott volt borítékban előkészítve.

D Kiállta a próbát, ezért több pénzt kapott, mint amennyiben megállapodtak.

 Egyetértesz-e azzal, ahogyan az elbeszélő a nevelőnővel viselkedett? Válaszodat a szöveg alapján 
indokold!

Igen,  így tanította meg arra a nevelőnőt,  hogy ki  kell  állnia az igazáért,  
különben megrövidítik.  Nem, hiszen megalázó helyzetet teremtett,  
hatalmával megrémisztette a nevelőnőt.

A teszt forrása: Országos kompetenciamérés 2012, 10. évfolyam, B füzet. Oktatási Hivatal, Budapest, 2012, 4–7. 

7.

8.

9.

10.

11.

10_oszt_kompetencia.indd   67 2018.04.20.   13:03



68

Az alábbiakban egy újságcikket közlünk. Olvasd el a szöveget, és válaszolj a hozzá kapcsolódó kérdésekre!

Milyen színű legyen az illat?
Az érzékszervi marketing művészete

1   A vidra, amikor a víz alá bukik, légmentesen lezárja fül- és orrnyílásait. Ezért hívják a rek-
lámiparban vidraeffektusnak azt a jelenséget, amelynek lényege, hogy sok fogyasztó, ami-
kor megsejti, hogy most éppen egy újabb reklámmal készülnek eltalálni őt, egy pillanat 
alatt bezárja a szemét, száját, fülét, orrát, agyát, és igyekszik ellenállni a tudatába betörni 
készülő információnak. Ám a legdörzsöltebb vidravásárlókhoz is eljuttatható a megfelelő 
üzenet! Többek között erre képes az érzékszervi marketing, amely kifinomult módszere-
ivel nem is tűnik reklámnak. Nem tolakodó, szinte észrevétlen, és a legtöbbünknek soha 
nem jutna eszébe, hogy amit mintegy véletlenül tapasztalunk, az a marketing-szakembe-
rek gondos munkájának eredménye.

2   A chips népszerűségének egyik központi eleme a  ropogás. No persze az íz – és még számos 
más tényező – is fontos, de az emberek nagyon szeretik hallgatni azt a hangot, amely a kemény 
krumpliszeletek összetörésekor keletkezik a szájban. Ezért is dobott piacra több gyártó hullám-
chipset, amelynek cikcakkos kialakítása miatt a törési felület nagyobb, s így a hanghatás erősebb. 
Vagyis nagyon fontos, hogy egy chips a boltban ezt hirdesse magáról: ROPOGOK! Ezt egyszerű-
en rá is lehetne írni a csomagolásra, de az érzékszervi marketing sokkal elegánsabban oldja meg 
a dolgot: a chipsek szinte kivétel nélkül hangos, zörgő, recsegő zacskóban kerülnek forgalomba, 
így a csomagolás szavak nélkül hirdeti, előre jelzi a termék fontos tulajdonságát. Az érzékszer-
vi marketing egyik kutatója egy ugyanilyen logika szerinti, de ellentétes előjelű megoldásról is 
beszámol: egy – az amerikai ízlésnek megfelelően – rendkívül puha, héj nélküli szeletelt kenyér 
különösen lágy nejloncsomagolást kapott, hogy ezzel is hangsúlyozza a termék fő vonzerejét.

3   Sokszor az érzékszervi marketing feladata „csupán” annyi, hogy a termék természetes tulajdon-
ságait előtérbe állítsa, ezek érzékelését megkönnyítse, vagy éppen kikerülhetetlenné tegye. 
A metróállomásokra telepített kis pékboltokból a  frissen sült tészta illata beáramlik a mozgó-
lépcsőkhöz, ahol az utasok feltétlenül megérzik, nem is térhetnek ki előle. Az illat voltaképpen 
reklámként hat: átadja az információt, hogy a felszínen pékség működik, és termékmintával ér-
zékelteti az ott kapható áruk jellegét, minőségét.

4   Mindeddig nem határoztuk meg az érzékszervi marketing fogalmát, de mostanra talán világos, 
hogy olyan, tudatosan kialakított hatások tartoznak e kategóriába, amelyek közvetlenül a  fo-
gyasztók érzékszerveire hatnak, és befolyásolják a termékek észlelését, valamint a vásárlói ma-
gatartást. Lélektani szempontból az érzékszervi marketing azért érdekes, mert az információk 
átadására nem a gondolatközlés értelmi apparátusát használja fel, hanem a sokkal ősibb műkö-
désű érzékszerveket, s így kikerüli azokat a védekezőmechanizmusokat, amelyekkel a meggyő-
ző közlés befolyásoló hatása ellen vértezzük fel magunkat. Emellett fontos, hogy az érzékszervi 
marketing nem tukmál ránk kész állításokat, inkább segít, hogy a következtetések megszülesse-
nek bennünk – így azokat a magunkénak fogjuk érezni, és nem méregetjük gyanakodva, mint 
a sokszor sulykolt reklámüzeneteket.

Érzékszervi marketing18.
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5   Egy élelmiszer megítélését nemcsak magának a készítménynek a tulajdonságai határozzák meg; 
a minőség észlelését az a mód is befolyásolja, ahogyan elénk kerül. Egy, a közelmúltban végzett 
kísérlet során ugyanazt az eperhabot az alanyok fele fehér, a másik fele pedig fekete tányéron 
kapta meg. Akik fehér tányérról fogyasztották, sokkal markánsabb ízűnek, édesebbnek és fino-
mabbnak találták a desszertet. Ez az eredmény nem is olyan meglepő, ha tudjuk, hogy az étel 
színe befolyásolja az ízélményt, márpedig az eperhab fehér tányéron sokkal pirosabbnak, sokkal 
élénkebb, telítettebb színűnek tűnik, mint fekete háttér előtt. Egy másik kísérletben a terítéknek 
nemcsak a színét, hanem az anyagát is változtatták a kutatók. Ugyanazt a kávét az egyik esetben 
fémből és üvegből készült kávéskészlettel, fémtálcán, ezüstkanállal szolgálták fel, a másik alka-
lommal pedig eldobható műanyag pohárban, és a tej, valamint a cukor is ugyanilyen tartóban 
volt, melyre filctollal írták rá, hogy mi van benne. A kávé sokkal jobban ízlett azoknak, akik ele-
gánsan feltálalva kapták, s ők többet is lettek volna hajlandók fizetni érte, ha vásárlásra kerül sor.

6   Az érzékszervi marketing nemcsak egyes árucikkek, hanem a vásárlói környezet optimális kiala-
kításával is foglalkozik. Abban például minden kutató egyetért, hogy a kellemes zene hatására 
hosszabb lesz a boltban töltött idő, és a vásárló több pozitív érzelmet él át – vita csak azon van, 
hogy mi tekintendő kellemes zenének… Ám itt is a komplex megoldásoké a jövő; kimutatták 
például, hogy egy üzlet, amelyben citrusillat leng, és gyors tempójú zene szól, jó hatással van 
a vásárlók közérzetére. Hasonlóan pozitív megítélést kapott az az üzlet, amelyben karácsonyi 
illat szállt és karácsonyi zene szólt – ám ugyanez az illat nem karácsonyi zenével már sokkal 
kedvezőtlenebb hatást keltett. A  különféle érzékszerveket érő ingerek harmóniája tehát itt is 
rendkívül fontos.

7   Akárcsak a többi reklám, az érzékszervi marketing sem tesz egyebet, mint igyekszik minél kedve-
zőbb színben feltüntetni a termékeket. Ám nem csodaszer, nincs bűvös hatalma fölöttünk, a jó 
vásárlói döntés meghozatala mindig is a mi jogunk és felelősségünk marad.

Forrás: Mannhardt András, Milyen színű legyen az illat?  
= Mindennapi pszichológia, VI. évf. 4. sz., 2014. augusztus–szeptember, 60–61.

10_oszt_kompetencia.indd   69 2018.04.20.   13:03



70

 Mi a hullámchips előnye a hagyományos chipsekkel szemben? Satírozd be a helyes válasz betűjelét!

A Finomabb. C Illatosabb.

B Hangosabban ropog. D Jobban néz ki.

 Mi a közös a chipsszel és a héj nélküli kenyérrel kapcsolatos marketingfogásban?

A   csomagolás.

 Minek a hatását vizsgáltak a kutatók a kávés kísérletben? Satírozd be a helyes válasz betűjelét!

A A felszolgálás gyorsasága. C A kávé minősége.

B A felszolgálók megjelenése. D A tálalás módja.

 Milyen hatást gyakorol az üzletben szóló kellemes zene a  vásárlókra? Satírozd be a  helyes válasz 
betűjelét!

A Alaposabban meggondolják, mit vesznek meg.

B Gyakrabban visszatérnek az üzletbe.

C Hosszabb időt töltenek az üzletben.

D Nagyobb értékben vásárolnak.

 Csaba szerint nem véletlen, hogy a szövegben szóba kerül a karácsony is. Mire gondolhat Csaba?

 Arra, hogy a karácsony kiemelkedő vásárlási  időszak.

 Mi a szerző célja a 7. szövegrésszel? Satírozd be a helyes válasz betűjelét!

A Gondolatmenetének az összefoglalása.

B Legfontosabb megállapításának a kiemelése.

C Végkövetkeztetés megfogalmazása.

D Kitekintés a helyhiány miatt nem érintett témákra.

1.

2.

3.

4.

5.

6.
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 Kiknek szól elsősorban a cikk? Satírozd be a helyes válasz betűjelét!

A fogyasztóknak C kutatóknak

B kereskedőknek D reklámszakembereknek

 Hogyan magyarázza el a szerző az érzékszervi marketing működését? Satírozd be a helyes válasz 
betűjelét!

A Egy hétköznapi példa részletes elemzésén keresztül.

B Gyakorlati alkalmazásának sokoldalú bemutatásával.

C Irodalmi példák segítségével.

D Különböző elméletek összevetése révén.

 Sára szerint a szerző elismerően ír az érzékszervi marketingről. Mire alapozhatja Sára a véleményét?

A szöveg a marketingesek gondos munkáját említi , módszerüket 
kifinomultnak nevezi,  az érzékszervi  marketinget a „művészethez” hasonlítja.

 Csaba szerint felesleges volt két címet adni a szövegnek. Tamás nem ért egyet ezzel, szerinte mind-
két címre szükség volt. Kinek a véleményével értesz egyet? Válaszodat a szöveg alapján indokold!

A teszt forrása: Országos kompetenciamérés 2016, 10. évfolyam, B füzet. Oktatási Hivatal, Budapest, 2016, 20–24. 

7.

8.

9.

10.
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Tamással értek egyet, hiszen mindkét cím figyelemfelkeltő, és utal a témára.

Csabával értek egyet, elegendő a főcím, hiszen az alcím nem ad jelentős többlettudást.
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