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EVALUAREA NAŢIONALĂ PENTRU ABSOLVENȚII CLASEI A VIII-A
Anul şcolar 2016-2017
Probă scrisă
Limba şi literatura maghiară maternă
•
•

Varianta 9
Toate subiectele sunt obligatorii. Se acordă 10 puncte din oficiu.
Timpul de lucru efectiv este de 2 ore.

I. TÉTEL
45 pont
Olvasd el figyelmesen az alábbi szöveget, majd válaszolj a hozzá kapcsolódó kérdésekre/
oldd meg a feladatokat!
Gyurkovics Tibor: Tükröm, tükröm, mondd meg nékem (részlet)
– Nem tudok bemenni a fürdőbe – kiabálta a férfi, le-föl szaladgálva nyakában egy
törülközővel. – Szólj már rá, mert elkések! Egy órája benn van, fésüli magát, az arcát nézegeti
biztosan, még egy fürt, még egy mosoly a tükörbe, még egy szemöldökrándítás, a csuda vigye el!
– Jó, jó, itt vagyok már – mondta Nita, kilibbent a fürdőből, mint egy nő, pedig csak gyerek
volt. Nagy szőke loboncát végigfektetve a hátán, kimosakodva lépegetett. A szobai tükörhöz ment,
ott is nézte magát... Belehajolt a tükörbe, közelről is megnézte magát, a haját a homloka mentén
lesimította...
– Most nézd meg – kiabált a férfi az asszony után. – Azt hiszed, siet? Még most is a
tükörben nézegeti magát! ...Olyan fontos, hogy számtanórán hova áll ez a fürt, meg az a fürt?
– Most ezzel foglalkozol, vagy mész a fürdőbe? Igyekezz, te is, Nita. És kösd össze a hajad.
– Az asszony kedvtelve nézte a lányát.
– Dehogy kötöm. – Indult.
– Mért nem kötöd össze? Azt hiszed, így jobb? Vagy szebb? Megfázol.
– És ha összekötöm, nem fázom meg? Senki se köti össze az osztályban. Az olyan
régimódi.(...)
– Kibírhatatlan – sóhajtott utána a férfi szeretettel, ahogy ekkora lányok után szokás. – Egy
haj, egy pattanás órákig tart. A legfontosabb. Fontosabb, mint a világegyetem.
– Te mondtad mindig, hogy a szépség a legnagyobb dolog a világon. Most mit vagy úgy
oda? … Nő a lányod, lassan féltékeny kezdesz rá lenni, hogy ilyen szép. Hogy lassan elszakad a
gyerekkortól, és ezáltal egy időre tőlünk is. Önmaga kezd lenni. Meg kell mérkőznie a saját
testével, lelkével…
– A tükörrel. Köszönöm.
– Igen, a tükörrel. A legnehezebb a tükörrel megküzdeni. Hogy aztán másoknak is tükör
lehessen...
1. Melyik műnembe tartozik a fenti szöveg? Állításod indokold három sajátosság megnevezésével!
4 pont
2. Foglald össze a részlet tartalmát 3-4 mondatban!
5 pont
3. Mit tudunk meg a történetben szereplő kamaszlányról? Jellemezd 5-6 mondatban, legkevesebb
két tulajdonságának részletesebb bemutatásával!
7 pont
4. Nevezd meg az alábbi szókép fajtáját, majd értelmezd a szövegösszefüggésben!
5 pont
„A legnehezebb a tükörrel megküzdeni. Hogy aztán másoknak is tükör lehessen.”
5. Keress 1-1 példát a szövegből a következő szófajokra:
a) főnévi igenév
b) névmás

6 pont
c) ige!

6. Keress az első három mondatból egy-egy olyan szót, amelyek a következőképpen épülnek fel!
9 pont
a) szótő+képző+rag
b) szótő+szótő+képző
c) szótő+rag
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7. Egészítsd ki a következő mondatot egy másik tagmondattal úgy, hogy a megadott viszonyokat
kapd: Kibírhatatlan,...!
4 pont
a. ellentétes mellérendelő
b. határozói alárendelő
Nyelvhelyesség, helyesírás

5 pont

II. TÉTEL
45 pont
Olvasd el figyelmesen az alábbi szöveget, majd válaszolj a hozzá kapcsolódó kérdésekre/
oldd meg a feladatokat!
A boszorkányüldözés a 13. századtól teljesedett ki, az inkvizíció intézményének létrejötte
után. Periratok tanúsítják, hogy egyre kevesebb bizonyíték kellett – „mert úgy néz ki” vagy „engem
gyíkká változtatott, de már elmúlt” –, hogy a bírák pálcát törjenek a vádlottak felett, meghozva a
halálos ítéletek százezreit. Magyarországon – hála felvilágosult uralkodónknak, Könyves
Kálmánnak, aki az 1100-as évek elején törvénybe iktatta, hogy „az állati alakot öltő, esetleg
emberevő lidércekről, boszorkányokról, mivelhogy nincsenek, semmi emlékezet ne legyen” – az
őrület nem hatalmasodott el olyan mértékben, mint Nyugat-Európában. A rontók, bűbájosok,
varázslók felett azonban továbbra is lehetett ítélkezni, így nálunk is sor került boszorkányperekre,
a legelsőre Sopronban (1529). A szerencsétlen, megkínzott vádlottak minden „bűnüket”
beismerték. Az 1756-os Arad megyei per vádlottja például bevallotta, hogy hol macska, hol kutya
képébe öltözött, elapasztotta a szomszéd tehenének a tejét, lova pedig kutya képében maga az
ördög volt. A hírhedt szegedi boszorkányper (1728) során tizenhárom halálos ítéletet hoztak, és a
„betegségcsinálás” mellett a legsúlyosabb vád az volt, hogy „az esőt eladták egy akó pénzért
Törökországba, ottani boszorkányoknak”. Az utolsó ilyen erdélyi per a felvilágosodás korában, az
1780-as években zajlott.
(Cimbora, 2017. március – Kónya Éva rovata)
1. Adj találó címet a szövegnek!

2 pont

2. Mikor és hol volt az első magyarországi boszorkányper? Írd ki a helyes válasz betűjelét a
vizsgalapra!
3 pont
a. 1756-ben Aradon
b. 1529-ben Sopronban
c. 1728-ban Szegeden
3. Válaszolj az alábbi kérdésekre!
a. Mikor teljesedett ki a boszorkányüldözés?
b. Magyarországon kin lehetett ítélkezni a periratok szerint?
c. Mit tudunk meg a szöveg alapján Könyves Kálmánról?

9 pont

4. Keress egy-egy szinonimát (rokon értelmű szót, kifejezést) az olvasott szöveg következő
szavaihoz: boszorkány, ítélet, per!
6 pont
5. Igaz vagy hamis? Írj a vizsgalapra „I” betűt az igaznak tartott mondat betűjele mellé, „H” betűt a
hamis mellé! Amelyet hamisnak véltél, tedd igazzá a szövegnek megfelelően!
10 pont
a. Az utolsó erdélyi per a felvilágosodás korában, az 1870-es években zajlott.
b. Magyarországon a boszorkányüldözés őrülete nagyobb mértékben hatalmasodott el,
mint Nyugat-Európában.
c. A hírhedt szegedi boszorkányper (1728) során tizenhárom halálos ítéletet hoztak.
6. Fejtsd ki véleményedet 8-10 mondatos fogalmazásban a középkori boszorkányüldözésről!
10 pont
Helyesírás, nyelvhelyesség
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