
Kedves tanulók,
 a magyar nyelv és irodalom feladatlapot kaptátok kézhez.
 •  A feladatlap 30 feladatot és 3 kiinduló szöveget tartalmaz.
 •  Az 01 – 21. feladatok a kiinduló szövegekhez kapcsolódnak.
 •  A 22 – 30. feladatok nem kapcsolódnak a kiinduló szövegekhez.
 • A feladatlap tartalmaz:
   –  20 feladatot, amelyekben az A, B, C, D válaszok közül csak egy a helyes,

amelyet ki kell választanotok,
   –  10 feladatot, amelyekhez rövid választ kell alkotnotok.
 •  A válaszokat először a feladatlapra írjátok fel! Ha valamelyik feladatot nem tudjátok megoldani, 

folytassátok a következő feladat megoldásával! A válaszadó lapra csak akkor írjátok fel
a helyes válaszokat, ha meg vagytok győződve arról, hogy már nem fogtok rajtuk változtatni!
Olvashatóan írjatok!

 •  Csak a válaszadó lapra helyesen felírt válaszokat értékeljük.
Minden helyes választ 1 ponttal értékelünk.

 • A válaszok felírásához kék színnel író tollat használjatok!
 • Összpontosítsatok a munkára, és minden feladatot fi gyelmesen olvassatok el!
 • A feladatok kidolgozására 60 percetek van.

Sok sikert kívánunk!
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1. kiinduló szöveg

Móra Ferenc: Levelek hullása

Tegnap reggel, amint kinyitottam az ablakot, odaesik a párkányra egy száraz falevél.
Ősz a küldője, szélpostás a hozója. Megcsípte már a dér ezt a levelet. Olyan, mintha ezüst 
porral volna behintve. Olvasni pedig ezt lehet róla:

Kergetem a falevelet,
hátamon hozom a telet,
Mosolygós a születésem,
Lucskos, sáros temetésem.

Hát ez így igaz. Az ősz az egyik kezével a nyárba fogódzik, a másikkal a télbe kapaszkodik.
Az egyik szeme mosolyog, a másik szeme sír. Ahogy kinézek a ligetre, látom, hogy 
ezüstbe, aranyba, bíborba öltöztek a fák. De ez a nagy pompa nem tartós. Lekopaszítja
a fákat egy szellőlebbenés, és a zörgő leveleket szerteszét hurcolja. Azokkal küldi az ősz
az üzenetet embernek, madárnak. Az embernek azt üzeni, itt az ideje a gyümölcsszedésnek, 
kukoricatörésnek. Megérett a szőlő, lehet szüretelni, szántani, vetni. Jön a köd, jön az ősz, 
jön a nátha, jön a köhögés. Jó lesz előszedni a meleg ruhákat. A madaraknak küldi az ősz
a legsürgősebb postát:

Készüljetek, fecske, gólya:
Itt az óra indulóra!

Szomorú a kert. Bánatosak a virágok, érzik hervadásukat. Róluk írta Petőfi Sándor:

Búsulnak a virágok,
Szegénykék betegek,
Nincs messze már halálok,
Mert a tél közeleg.

Mire a tél megjön, már csak egy-egy levél lebeg az ágak hegyén.

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

01.  Az alábbiak közül melyik állítás következik a kiinduló szövegből?

Ősszel

A  aratnak és kukoricát törnek az emberek.

B  szüretelnek és gyümölcsöt szednek az emberek.

C  nincs köd, ezért az emberek szántanak és vetnek.

D  szép zöld a természet, és az emberek melegen öltözködnek.
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02.  A kiinduló szöveg alapján egészítsd ki az alábbi mondatot!

Az ősz (miknek?) _______________________ küldi a legsürgősebb postát.

03.  A kiinduló szöveg alapján melyik állítás nem igaz az őszre?

A  lekopaszítja a fákat

B  széthordja a faleveleket

C  boldoggá teszi a virágokat

D  aranyszínűre változtatja a fákat

04.  A kiinduló szöveg alapján ki küldte a száraz falevelet?

A  a szél

B  az ősz

C  a nyár

D  a dér

05.  A kiinduló szöveg alapján fejezd be a mondatot! Azért látszott ezüst színűnek a levél, mert

A  belepte a köd.

B  megcsípte a dér.

C  megégette a nap.

D  kiszárította a szél.

06.  Melyik lehetőségsor tartalmaz csak múlt idejű igéket?

A  kinyitottam, megjött, öltöztek

B  lebeg, megcsípte, mosolyog

C  öltöztek, kapaszkodik, küldi

D  kergetem, kinézek, odaesik

07.  Írd ki az alábbi mondatból a névelőt!

De ez a nagy pompa nem tartós.

 _________________________________
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2. kiinduló szöveg

A sün

  A mesekönyvek népszerű állatkáját mindenki kiskora óta ismeri, valójában azonban még sok 
mindent ma sem tudunk ennek a kis emlősnek az életéről, viselkedéséről. Gondoltuk volna-e 
például, hogy egyetlen sün testén kereken 16 000 hegyes tüske található?
  Nagyon sokan még ma is szentül hiszik, hogy a sün kedvenc eledele az alma, körte és más 
gyümölcsök, holott rovarevő állat. Mindenféle rovar, földigiliszta, csiga, sőt egérfióka is szerepel 
az étlapján.
  A sün nem szokott eleséget raktározni magának. Már csak azért sem, mert téli álmot alszik, 
és nincs szüksége felhalmozott tartalékokra, tavasztól őszig pedig mindig megszerzi magának 
az aznapra valót. Az esti szürkületben és éjszaka jár zsákmány után. Ha szép csendesen 
álldogálunk az alkonyi erdőszélen, felismerhetjük a közeledő sünt a kis állat fújó, szimatoló 
hangjáról.
  A sünök csaknem mindig magányosan járnak. A nőstények május  
és szeptember között 7-8 fiókának adnak életet. Az anyaállat egyedül 
van ilyenkor, és nyomban elkergeti a hímet, ha felbukkan, mert tart 
attól, hogy a falánk apa kárt tenne a kicsinyeiben. Így aztán a nevelés 
gondja is egészen az anyára hárul. Idővel a fiatalok önállósítják 
magukat, és anyjukat elhagyva, külön-külön próbálnak szerencsét.

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

08.  A kiinduló szövegből megtudtuk, hogy

A  a sün nem gyűjt magának télre tartalékot.

B  a sünök közösen nevelik fel a kicsinyeiket.

C  a sünök viselkedéséről már mindent tudunk.

D  ősztől tavaszig a sün megszerzi magának a napi élelmet.

09.  A kiinduló szöveg alapján igaz vagy hamis a következő állítás?

A sün hajnalban jár vadászni.

 _________________________________
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10.  A kiinduló szöveg alapján az alábbiak közül mik szerepelnek a sün étlapján?

A  szilva, giliszta

B  rovar, szőlő

C  alma, körte

D  csiga, egér

11.  A kiinduló szöveg alapján miből tudjuk, hogy sün közeleg felénk?

A  a szagáról

B  az alakjáról

C  a mozgásáról

D  a szuszogásáról

12.  Melyik sorban találhatók csak mély hangrendű szavak?

A  falánk, sünök, esti

B  fi ókák, fi atalok, fájó

C  anyjuk, magukat, sokan

D  járnak, felbukkan, között

13.  Melyik sorban vannak helyes ábécé sorrendben a szavak?

A  hang, tüske, test

B  rovar, giliszta, tavasz

C  csiga, gond, kedvenc

D  gyümölcs, csiga, szürkület

14.  A kiinduló szöveg alapján egészítsd ki a mondatot!

Az anya egyedül neveli a kicsinyeit, mert félti őket (kitől?) _______________________ .
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3. kiinduló szöveg

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

15.  A kiinduló szöveg alapján melyik állítás igaz?

A  Vacskamati a bandavezér.

B  A színházjegyeket nem váltják vissza.

C  A jegyeket minden nap délután árulják.

D  Mikkamakka a fékezhetetlen agyvelejű nyúl.

Bemutató: 2022. február 22-én
Szombaton 15 órakor

A bájos történet akárhol játszódhat. Szereplői: Aromó, a fékezhetetlen agyvelejű
nyúl, vagy Vacskamati, a nemtörődöm macska, Mikkamakka a „bandavezér”,
vagy Ló Szerafi n, a kéksörényű csoda. Csupa kedélyes lények, akik együtt töltik
idejüket, barátok a szó legnemesebb értelmében. Hiszen ez a történet nem szól
másról, mint a szeretetről, a barátságról, a segítőkészségről. Teli humorral,
bájos jelenettel és zenével, mely odavarázsol minket a nem létező birodalomba,
a Négyszögletű Kerek Erdőbe.

Színpadra alkalmazata: Balatoni Mónika
Dömdödöm   Haffner Anikó

Mikkamakka   Kökényessy Ági
Bruckner Szigfrid   Arany Tamás

Aromó   Götz Anna
Vacskamati   Németh Gábor

Szörnyeteg Lajos   Barabás Kiss Zoltán
Ló Szerafin   Barát Attila György

Doktor Zirzurr, Zordonbordon   Ruzicska László

Zene: Radványi Balázs     Díszlettervező: Götz Béla
Jelmeztervező: Tordai Hajnal     Dramaturg: Balatoni Mónika

Rendező: Cseke Péter
A jegypénztár nyitvatartása: naponta 13 – 19 óráig
Jegyár: 15€

Információk
A megvásárolt színházjegyeket csak az előadás elmaradása esetén váltjuk vissza.
A ruhatár díja kabátonként 1€. Későn érkező nézőink csak a szünetben foglalhatják el helyüket a nézőtéren.
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16.  A kiinduló szöveg alapján milyen napon van a bemutató?

 _________________________________

17.  Ki írta a Négyszögletű kerek erdő c. művet?

A  Ruzicska László

B  Balatoni Mónika

C  Cseke Péter

D  Lázár Ervin

18.  A kiinduló szöveg alapján melyik állítás nem igaz?

A  A humoros történet a szeretetről és a barátságról szól.

B  A történetben szereplő csodás lények segítőkészek.

C  A jókedvű, csodás lények egy valódi erdőben élnek.

D  A zenés színházi előadás bemutatója délután lesz.

19.  A kiinduló szöveg alapján ki játssza a bandavezért?

A  Kökényessy Ági

B  Németh Gábor

C  Haffner Anikó

D  Götz Anna

20.  A kiinduló szöveg alapján mikor lehet a színházjegyet visszaváltani?

A  a hét minden napján

B  csak az előadás előtt

C  ha elmarad az előadás

D  ha lekéstük az előadást

21.  Írd ki a felsorolt szavak közül a felsőfokú melléknevet!

fékezhetetlen, bájosabb, legnemesebb, kedélyes

 _________________________________
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A 22 – 30. feladat

22.  Az alábbi lehetőségek közül melyik nem összetett szó?

A  mesekönyvek

B  magányosan

C  erdőszélen

D  egérfi óka

23.  A kerek erdő szókapcsolat

A  főnév + ige

B  melléknév + ige

C  főnév + melléknév

D  melléknév + főnév

24.  Írd le a mondat aláhúzott szavához tartozó megfelelő kérdőszót!

Tegnap reggel odaesett a párkányra egy száraz falevél.

 _________________________________

25.  Írd ki az alábbi mondatból az ellentétes jelentésű szavakat!

Az ősz egyik szeme mosolyog, a másik szeme sír.

 _________________________________

26.  Mi hiányzik az alábbi üzenetből?

Kedves Lányok!
Ne felejtsétek el, most szombaton

találkozunk a Madách Színház előtt!
Ne késsetek el!

Üdv.
Lila Lajos ☺

A  megszólítás

B  helyszín

C  időpont

D  aláírás
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27.  Egészítsd ki a részlet utáni mondatot úgy, hogy az igaz legyen!

Hinta-palinta,
Régi dunna, kis katona,
Ugorj a Tiszába!
Hopp!

A fenti részlet

A  versből van.

B  meséből van.

C  mondókából van.

D  találós kérdésből van.

28.  Írd ki a négyszögletű, messze, nézze szavakból a hosszú kétjegyű mássalhangzót!

 _________________________________

A 29 – 30. feladat a következő idézethez kapcsolódik.

„Becstelen teremtés! gyalázatos pára!
Ilyet mersz te tenni világnak csúfjára?
Lopod a napot, és istentelenkedel...
Nézze meg az ember... hogy tüstént vigyen el – ”

„Hanem most már elég, hallja-e kend, anyjuk?
Fogja be a száját, vagy majd betapasztjuk:
Úgy merje kend Ilust egy szóval bántani,
Hogy kihullanak még meglevő fogai.”

(Petőfi  Sándor: János vitéz)

29.  Írd ki a fenti idézetből azt a szókapcsolatot, amellyel azt mondja a mostoha Iluskának,
hogy lustálkodik!

 _________________________________

30.  A fenti idézet alapján melyik lehetőségsor fejezi ki az aláhúzott sor értelmét?

A  Takarja el a száját, mert különben odacsapunk.

B  Takarja el a száját, mert különben bekötjük.

C  Hallgasson el, mert különben betakarjuk.

D  Hallgasson el, mert különben odacsapunk.

VÉGE A FELADATLAPNAK.
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Felhasznált irodalom

Tücsök, 1. szám, 2011. szeptember, 18. o., feldolgozás.

SCHMIDT Egon: Ezer ágán ezer fészek. Budapest: Móra Könyvkiadó, 1981, 53. o., feldolgozás.

www.madachszinhaz.hu/showinfo.php?id=54, feldolgozás, [letöltve: 2019. 01. 25.]


