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EVALUAREA NA ŢIONALĂ PENTRU ELEVII CLASEI A VIII-A 

 
Anul şcolar 2014-2015 

 
Prob ă scris ă 

Limba şi literatura maghiar ă matern ă 

SIMULARE 
• Toate subiectele sunt obligatorii. Se acord ă 10 puncte din oficiu. 
• Timpul de lucru efectiv este de 2 ore. 
 
 

SUBIECTUL I 45 de puncte 

Olvasd el figyelmesen az alábbi szöveget, válaszolj  a hozzá kapcsolódó kérdésekre, oldd 
meg a feladatokat! 
 

EGYED EMESE: TAVASZVARÁZSLÁS 
 
A téli tücsökágy diólevél. 
Jól szigetel, nem fújja szét a szél, 
és illatos, meleg álmot sugall 
nyáremlékű árnyék-zugaival. 
 
Lapul az élet lágy avar alatt. 
Csírát óvnak a réteges havak. 
Hosszú a tél: türelmünk, mint a jég, 
a nap forró kezét óhajtja rég, 
 
és zene kell! Hé, tücskök, madarak! 
Rozsda rágja hangszálaitokat; 
gyertek elő! Hangoljatok hamar; 
tavaszvarázslás legyen ez a dal. 

 
 
1. Határozd meg a vers témáját! 3 pont 
2. Milyen az 1. szakasz rímelése? Nevezd meg a rímfajtát, írd le a rímképletet! 3 pont 
3. Értelmezd 4-5 mondatban a vers 2. szakaszát! 10 pont 
4. Hogyan mondanád másképpen a következő sort: 3 pont 
             „ Rozsda rágja hangszálaitokat”? 
5. Írj ki a vers szövegéből egy-egy:  6 pont  
            a.  hasonlatot 
            b.  megszemélyesítést 
            c.  metaforát! 
6. Egészítsd ki a „Csírát óvnak a réteges havak.” mondatot: 4 pont 
             a. minőségjelzővel 
             b. időhatározóval! 
7. Képezz a dal szóból két új szót a szófaj megváltoztatásával! Nevezd meg az alapszó és a 
képzett szavak szófaját! 7 pont 
8. Keress példát a vers szövegéből a következő szószerkezetekre: 4 pont 
            a. mellérendelő 
            b. tárgyas 
 
Helyesírás, nyelvhelyesség 5 pont 
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SUBIECTUL al II-lea_ 45 de puncte 

Olvasd el figyelmesen az alábbi szöveget, és válasz olj röviden a szövegre vonatkozó 
kérdésekre! 
 

Sándor, József, Benedek... a tavaszi napéjegyenlőség idején, Gergely nap után közel egy 
héttel érkeznek ők hárman, akik a melegért felelősek a magyar néphit szerint. 

Az egész magyar nyelvterületen egységesen elterjedt a következő, időjárással  kapcsolatos 
mondóka: 

Sándor, József, Benedek, 
Zsákban hozzák a meleget! 

Egészen a XX. század közepéig Erdélyben is élt az a hiedelem, hogy a madarak első ízben 
József napján (március 19-én) szólalnak meg. Máshol pedig úgy vélték, hogy a fecskék 
hagyományosan József napján érkeznek vissza. Ha ezen a tavaszkezdő napon szivárvány 
díszítette az égboltot, akkor a gazdák már jó búzatermést reméltek. Sok helyen e napon engedték 
ki első ízben kaptáraikból a méheket. A bukovinai székelyek úgy tartották, hogyha Benedek napján 
(március 21-én) mennydörgést lehet hallani, akkor a nyár meleg és száraz lesz. Farkaslakán a 
szarvasmarhákat ezen a napon terelték ki első ízben a legelőre. A gazdasszonyok úgy vélték, 
hogy ekkor már el lehet ültetni a fokhagymát. 
        (Pozsony Ferenc: Erdélyi népszokások) 
1. Adj találó címet a szövegnek 3 pont 
2. Válaszolj egy-egy mondatban az alábbi kérdésekre: 6 pont  
            a.  A néphit szerint kik felesősek a melegért? 
            b.  Mikor van József napja? 
            c.  Idézd a szövegből az időjárással kapcsolatos mondókát! 
3. A népi hiedelem szerint mikor érkeznek vissza a fecskék? 2 pont  

4. Sándor, József, Benedek mikor hozza a meleget? Írd ki a vizsgalapra a helyes válasz betűjelét! 
 2 pont  
            a. Gergely nap után alig két héttel 
            b. Gergely nap után közel egy héttel  
            c. Gergely nap előtt egy héttel 
5. Milyen nyarat jósolt a Benedek-napi mennydörgés a bukovinai székelyek számára? 4 pont  
6. Döntsd el a szöveg alapján, hogy az alábbi kijelentések igazak vagy hamisak! 8 pont  
            a. A juhokat Benedek napján terelték ki első ízben a legelőre. 
            b. Március 21-én már el lehet ültetni a fokhagymát. 
            c. Ha szivárvány díszítette az égboltot, akkor a gazdák rossz búzaterméstől tartottak. 
            d. József napján engedték ki első ízben kaptáraikból a méheket. 
7. Magyarázd meg a szövegösszefüggés alapján a következő kifejezéseket: 5 pont  
a melegért felelősek, első ízben, élt az a hiedelem, egységesen elterjedt, úgy vélték 
8. Alkoss 10-15 mondatos leíró szöveget a tavaszról! Adj találó címet! 10 pont  

 
Helyesírás, nyelvhelyesség                5 pont  


