Ministerul Educaţiei Naţionale şi Cercetării Ştiinţifice
Centrul Naţional de Evaluare şi Examinare

EVALUAREA NAŢIONALĂ PENTRU ABSOLVENȚII CLASEI A VIII-A

Anul şcolar 2015 – 2016
Probă scrisă
Limba şi literatura maghiară maternă
Varianta 1
•
•

Toate subiectele sunt obligatorii. Se acordă 10 puncte din oficiu.
Timpul de lucru efectiv este de 2 ore.

SUBIECTUL I
45 de puncte
Olvasd el figyelmesen az alábbi szöveget, majd válaszolj a hozzá kapcsolódó kérdésekre/
oldd meg a feladatokat!
Zelk Zoltán: Nyár és Tél között
Nyár és Tél között úgy vándorol
Október, November,
mint a poros országúton
két szomorú ember.

Mint rossz gyerek, a szél őket
sárral megdobálja,
utánuk fut, ruhájukat
s hajukat cibálja.

Kertek, lankák körül jönnek,
mennek havas tájra,
búsan integet utánuk
egy kopár fa ága.

Nyár mögöttük, tél előttük,
néha meg-megállnak,
s búcsút intenek a hervadt,
búslakodó tájnak.

1. Fogalmazd meg a vers témáját 1-2 mondatban!
2. Melyik műfaj sajátosságait mutatja a vers? Válaszodat indokold!
a. óda
b. leíró költemény
c. epigramma
3. Írj ki a szövegből két különböző szóképet, majd nevezd meg fajtájukat!
4. Értelmezd 5-6 mondatban a következő részletet!
Mint rossz gyerek, a szél őket
sárral megdobálja,
utánuk fut, ruhájukat
s hajukat cibálja.
5. Fogalmazd meg, mi a szerepe az igekötő ismétlésének az alábbi szóban!
meg-megáll
6. Keress példát a szövegből a következő szóalakokra!
a. főnévből képzett ige
b. főnévből képzett melléknév
c. tárgyas (határozott) ragozású ige
7. Bővítsd az alábbi mondatot!
Sárral megdobálja.
a. jelzővel
b. határozóval
c. tárggyal
8. Alakítsd át az integet igét az utasításoknak megfelelően!
a. kijelentő mód, többes szám, harmadik személy, múlt idő
b. kijelentő mód, többes szám, első személy, jelen idő
c. felszólító mód, egyes szám, második személy
d. feltételes mód, egyes szám, harmadik személy, múlt idő
Nyelvhelyesség, helyesírás
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SUBIECTUL al II-lea_
45 de puncte
Olvasd el figyelmesen az alábbi szöveget, majd válaszolj a hozzá kapcsolódó kérdésekre/
oldd meg a feladatokat!
Az anyagi biztonság lehetővé tette, hogy a Montgolfier testvérek műkedvelő fizikusként kísérletezni
kezdjenek. Főként a repülés foglalkoztatta őket: Joseph 1777-ben egy magas épület tetejéről a
maga készítette ejtőernyővel ugrott le – és a városka izgatott lakosainak legnagyobb
megdöbbenésére épségben ért földet. A legenda szerint a léggömb ötletét az adta, hogy egyszer a
száradni kitett párnahuzat a tűzhelyből kicsapódó meleg levegővel telt meg, és felemelkedett. [...]
Első, még papírból készült léggömbjük kigyulladt, a második töltés közben leszakította magát
tartókötelékeiről, és elszabadult. Mivel a város lakosai a kísérletek miatt már-már ördöngösségre
gyanakodtak, a fivérek értesítették a Francia Akadémiát. Találmányukat 1773. június 5-én mutatták
be először a nyilvánosság előtt: a mintegy tizenegy méter átmérőjű, vászonból és papírból készült,
245 kg súlyú, 800 köbméteres ballon hatalmas nézősereg és számos kiválóság jelenlétében
Annonay vásárterén emelkedett a magasba. A gömböt előbb egy gödör fölé kötötték, amelyben
szalma és fa égett, és nyolc embernek kellett tartania, amíg megtelt levegővel. Adott jelre
eleresztették, és az nyílsebesen, 1500 méter magasra szállt, majd amikor lehűlt benne a levegő, tíz
perccel később és másfél kilométerrel odébb épségben földet ért.
(Cseke Gábor: Légtestvérek)
1.Fogalmazd meg 1-2 mondatban a szöveg témáját!

5 pont

2.Válaszolj az alábbi kérdésekre!
a. Honnan ered a léggömb ötlete?
b. Milyen kísérleti fázisok után jutottak el a testvérek a használható ballonig?
c. Hogyan nézett ki az első ballon?
d. Milyen módon zajlott le az első repülés?
e. Miért nevezhetjük a Montgolfier testvéreket légtestvéreknek?

10 pont

3. Keress 1-1 szinonimát az olvasott szöveg szavaihoz!
repülés, épület, leszakította, gödör, eleresztették

10 pont

4. Írj 8-10 mondatos fogalmazást, amelyben bemutatsz egy képzeletbeli utazást a „légtestvérek”
által felfedezett légballonnal!
15 pont
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