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Kedves Tanulók!

A magyar nyelv és irodalom feladatlapot kaptátok kézhez.

  A feladatlap 30 feladatot és 3 kiinduló szӧveget tartalmaz.

  A feladatlap tartalmaz:

 –  20 feladatot, amelyekben az A, B, C, D válaszok kӧzül csak egy a helyes, amelyet ki kell 

választanotok,

 – 10 feladatot, amelyekhez rӧvid választ kell alkotnotok.

   Csak a válaszadó lapba helyesen felírt válaszokat értékeljük. Minden helyes választ 

1 ponttal értékelünk.

 Olvashatóan írjatok!

  Az íráshoz kék színnel író tollat használjatok!

  Ӧsszpontosítsatok a munkára, és minden feladatot figyelmessen olvassatok el!

  A feladatok kidolgozására 60 percetek van.

Sok sikert kívánunk.

Keresztnév:

vezetéknév:

Feladatlap magyar nyelvből és irodalomból
Test z maďarského jazyka a literatúry
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 1. kiinduló szöveg

 
Süsü, a sárkány kalandjai – zenés 

mesejáték Budapesten a Játékszínben

(zenés mesejáték két részben)
A „Jármika” Jövőkép Gyemekalapítvány produkciója

Író: Csukás István
Zeneszerző: Bergendy István

Jeltolmács: Spinnerné Takács Erika

Aktuális előadások: 
2013. szeptember 21., szombat, 11:00
2013. szeptember 21., szombat, 15:00
2013. szeptember 29., vasárnap, 15:00

2013. október 6., vasárnap, 15:00
2013. október 27., vasárnap, 11:00
2013. október 27., vasárnap, 15:00

Az 1. kiinduló szöveghez az 01 – 07. számú feladat tartozik.

 01. Jelöld meg a kiinduló szöveg fajtáját!

  A  üzenet

  B  plakát

  C  újságcikk

  D  névjegykártya

 02. A kiinduló szövegből írd ki a főszereplő nevét!
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 03. Jelöld meg, miért írják nagy kezdőbetűvel a Játékszín szót?

  A  mert főnév

  B  mert összetett szó

  C  mert tulajdonnév

  D  mert színészek játszanak benne

 04. Jelöld meg, melyik évszakban adják elő a mesejátékot!

  A  télen

  B  ősszel

  C  nyáron

  D  tavasszal

 05. Jelöld meg a produkció szó rokon értelmű megfelelőjét!

  A  éneklés

  B  bábozás

  C  tízóraizás

  D  előadás

 06. A kiinduló szöveg alapján melyik állítás igaz?

  A  A mesejáték Jármikáról, a sárkányról szólt.

  B  A mesét csak szeptemberben játszották.

  C  Mindennap csak egy előadást tartottak.

  D  A zenés mesejáték két részből állt.

 07. A kiinduló szövegből írd ki a földrajzi nevet!
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 2. kiinduló szöveg

Milyen növényeket gyűjtsünk szeptemberben?

  Szeptember 8-án, Kisasszony napján kezdődött a termények betakarítása.
E napon verték le a diót. Szeptemberben gyűjtjük a bogyókat is, hogy legyen télire is elegendő 
vitaminunk. A legtöbb C-vitamin a vadrózsa termésében, a csipkebogyóban, más néven 
a hecsedliben van. Fölhasználhatjuk dzsemek és szörpök készítésére, sőt a szárított 
csipkebogyóból tea is főzhető, ami sokkal ízletesebb és olcsóbb, mint a citromos tea. Ilyenkor 
gyűjtjük süteményeink egyik kedves fűszerét, az ánizst. A fekete bodza bogyója lekvárnak, 
szárítva pedig gyógyteának is kiváló. Szeptemberben még csak búcsúzik a nyár, nem 
ritka a napfényes, meleg, kellemes idő. A fák levelei ilyenkor már színesednek. Ragadjuk 
meg ezt a terméssel bővelkedő csodaszép évszakot, tegyünk hosszabb kirándulásokat 
a természetbe!
  Töltsük föl szervezetünket napfénnyel és jó levegővel! A gyógynövények közül ilyenkor 
érik be a lándzsás útifű, az ökörfarkkóró virága.
  Tegyük gyűjtésükkel még hasznosabbá a kora őszi kirándulásokat!
 

2. kiinduló szöveghez a 08 – 14. feladat tartozik.

 08. Miről szerezhetsz ismereteket a kiinduló szöveg elolvasása után?

  A  A szeptemberi népi hagyományokról.

  B  Az őszi természet szépségeiről.

  C  Különféle termények begyűjtéséről.

  D  Sportolási lehetőségekről a természetben.

 09. A kiinduló szöveg alapján mihez használható fel az ánizs?
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 10. A kiinduló szöveg alapján mely terményeket gyűjtjük szeptember folyamán?

  A  diót, csipkebogyót, ánizst

  B  citromot, bodza bogyóját, diót

  C  útifüvet, citromot, csipkebogyót

  D  vadrózsát, ánizst, bodza bogyóját

 11. A kiinduló szöveg alapján mely két dolgot végezhetjük szeptemberben a természetben?

  A  Dzsemet készíthetünk és napozhatunk.

  B  Teát főzhetünk és dzsemet készíthetünk.

  C  Gyógyfüveket száríthatunk és süteményt készíthetünk.

  D  Terményeket gyűjthetünk és kirándulásokat szervezhetünk.

 12. Egy napilap mely rovatában találnád meg az alábbi szöveget?

  A  a hirdetések között 
Eladó frissen szedett 

csipkebogyó, ökörfarkkóró és lándzsás útifű!
Elérhetőségem: +421 905 788 955

  B  a hírek között

  C  a mese rovatban

  D  a reklámoknál

 13. Melyik lehetőségsor tartalmaz csak többes számú főneveket?

  A  fák, évszak, bogyók

  B  termények, szörpök, fák

  C  évszak, dzsemek, bogyók

  D  termények, évszak, dzsemek

 14. A kiinduló szöveg alapján mit nevezünk hecsedlinek?
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 3. kiinduló szöveg

Pinokkió kalandjai

  Pinokkió loholt, ahogy csak bírt, de közben fogyton-fogyott a reménye, hogy megmenekülhet: 
már hallotta maga mögött Burkus kutya fújtató lihegését, már szinte a fogát is a lábikrájában 
érezte.
  Akkor, alig pár lépésnyire, feltűnt előtte a tenger. Egy percet se habozott: hatalmas lendülettel 
a vízbe ugrott.
  A boldogtalan Burkus nem tudott úszni, amint meglátta a tengert, megvetette volna a lábát, 
csakhogy már késő volt: a laza homok is megcsúszott alatta, meg a rohanás lendülete 
is továbbvitte, úgyhogy – zsupsz! – ő is a tengerbe pottyant. Kétségbeesetten kapálózni 
kezdett, de minél jobban kapálózott, annál nagyobbakat nyelt. Teste már egészen elnehezült, 
prüszkölt, fújtatott, aztán egyszer csak eltűnt egy hatalmas hullám alatt.
  Mikor végre fölbukkant, rémülettől kidülledt szemmel, levegő után kapkodva, csaholni 
kezdett:
  – Megfulladok! Megfulladok!
  – Csak rajta! – szólalt meg Pinokkió. Nem messze onnét vígan lubickolt a habokban.
  – Segíts rajtam, Pinokkió! – könyörgött neki Burkus. – Ments meg a pusztulástól!
Pinokkiónak megesett rajta a szíve.
 

A 3. kiinduló szöveghez a 15 – 21. feladat tartozik.

 15. A kiinduló szöveg alapján milyen a tengerpart?

  A  kavicsos

  B  sziklás

  C  füves

  D  homokos

 16. A kiinduló szöveg alapján ki ugrott elsőként a vízbe?
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 17. A kiinduló szöveg alapján hogyan viszonyult először Pinokkió Burkushoz?

  A  segítőkészen

  B  barátságosan

  C  kárörvendően

  D  gondoskodón

 18. A kiinduló szöveg alapján egészítsd ki az alábbi mondatot úgy, hogy az igaz legyen!

        Amint Burkus rohanás közben meglátta a tengert,

  A  bele akart ugrani.

  B  rögtön meg akart állni.

  C  meg akart benne fürdeni.

  D  halászni szeretett volna.

 19. A kiinduló szöveg alapján milyen lehetett Burkus a történet végén?

  A  hálás

  B  félénk

  C  mérges

  D  csalódott

 20. A kiinduló szöveg alapján melyik a cselekmény helyes sorrendje?

  A  ugrás, menekülés, mentés, kapálódzás

  B  ugrás, kapálódzás, menekülés, mentés

  C  menekülés, ugrás, kapálódzás, mentés

  D  menekülés, mentés, ugrás, kapálódzás

 21. Írd le, milyen szóval tudod helyettesíteni a következő kifejezést!

        megesett rajta a szíve
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A 22 – 30. feladat.

 22. Melyik sorban találhatók csak helyesen leírt szavak?

  A  mely, ijenkor, ajkán

  B  fújtató, ajkán, ijenkor

  C  fújtató, ilyenkor, mely

  D  mej, ilyenkor, ajkán

 23. Jelöld meg a gyűjtjük ige idejét, számát és személyét!

  A  jelen idő, többes szám, 3. személy

  B  jövő idő, egyes szám, 1. személy

  C  jelen idő, többes szám, 2. személy

  D  jelen idő, többes szám, 1. személy

 24. Írd le, hogy tartalma szerint milyen a következő mondat!

        Ments meg a pusztulástól!

                       

 25. Szótagold a lándzsás kifejezést!

                       

 26. Válaszd ki, melyik nem igekötős ige!

  A  elnehezült

  B  kapálódzott

  C  fölbukkant

  D  megfulladt
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 27. Melyik sorban találsz hosszú kétjegyű mássalhangzót tartalmazó szavakat?

  A  látott, csüggtem

  B  fölbukkant, lándzsás

  C  kisasszony, messze

  D  szárított, kidülledt

 28. Írd le a szűk szó ellentétes jelentésű alakját!

                       

 29. Írd ki az alábbi mondatból a határozott névelőt!

        A szárított csipkebogyóból tea is főzhető.

                       

 30. Melyik szó illik rímként a versrészlet végére?

         „Azt hitte, hogy szűcs az ács, 
zabszalmát sző a…”

  A  szabó

  B  kertész

  C  cipész

  D  takács

VÉGE A FELADATLAPNAK.

© Illusztrációk: Mgr. Alica Záhorská
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Forrás

http://szinhazunk.blogspot.sk/2013/08/susu-sarkany-meseeloadas-szeptemberben.html [letöltve: 2014. 05. 13.]

GYÁRFÁSNÉ KINCSES Edit: Színes kalendárium. Hagyományápoló olvasókönyv. Budapest: Nemzeti 

Tankönyvkiadó, 1993, feldolgozás.

COLLODI, Carlo: Pinokkió kalandjai, ford. Rónay György. Budapest: Ciceró könyvkiadó, 2004, feldolgozás.


