
Mikes Kelemen magyar nyelv és irodalom tantárgyverseny – körzeti szakasz 2018 

 

MIKES KELEMEN MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM TANTÁRGYVERSENY 

V. OSZTÁLY 

  A tételek kidolgozására szánt idő: 2 óra 

I.                                                                                                                                                        30 pont 

Olvasd el figyelmesen a következő szöveget, majd válaszolj a kérdésekre/oldd meg a feladatokat! 

 

        Ültem az asztalomnál, talán billegtem a székkel. Délelőtt volt, egy jó nagy, kedves, kefires délelőtt. 

Előttem hevert néhány papír, a készülő Mesekönyv lapjai. Már voltak néhányan. Jó kis paksaméta. Az 

utcán langyos szellők keringőztek. Sütött a nap, mint egy szép, óriás tükörtojás. A szellő lengedezett, akár 

egy hatalmas, láthatatlan szakáll. A felhők úgy úszkáltak az égben, mint a gyerek bálnák. 

       – Mi lenne, ha cserélnénk? – szólított meg váratlanul a Mesekönyv. 

       – Nem egészen értem, hogyan gondolod – szóltam óvatosan . 

       – Én lennék az ember, te pedig a Mesekönyv. Csak néhány percre cseréljünk! – pislogott ártatlanul. 

 Cserélni?! Aztán arra gondoltam, néhány perc nem is olyan sok idő. Annyit ki lehet bírni. Érdekes 

is lehet. Tanulságos. Az ember csak írja, írja a könyveket, aztán egyszer tényleg megtudja, milyen érzés 

könyvnek lenni. Ő meg, a Mesekönyved, megtudhatja, milyen érzés embernek lenni. 

– Jól van, Mesekönyv, cseréljünk – szóltam hát. És akkor cseréltünk. 

 Ám abban a pillanatban, amikor a Mesekönyvvé váltam, ő a fali tükörbe bámult.Tapogatta magát. 

Csodálkozva nézte a kezeit, az arcát, megfésülködött, pedig nem is volt túl sok haja. Hirtelen fölragyogott 

az ábrázata, nagyot rikkantott, már rohant is ki a lakásból. Jajaj! Szaporáztak utána a barátaim. Az egyik 

vecsési káposzta a küszöbről még hátraintett nekem. 

 – Pá, Mesekönyv! Meg ne próbálj folytatódni, míg oda vagyunk, mert salátásra gyűrögetem a 

lapjaidat! 

 Földübörgött a lépcsőház. Döndült a bejárati kapu. Összeszorult a szívem, mintha egy súlylökő 

bajnok markolászta volna. A Mesekönyv becsapott. Soha többé, kiskedden se jön vissza. Túlszalad 

hetedhét határon. Elkocog a kacsalábon forgó paloták mellett, túlrohan Óperencián, ahol már nincs wifi, 

internetkávézó, térerő... 

    (Darvasi László: A 3 emeletes mesekönyv - részlet) 

 

1. Mutasd be a szöveg alapján az események délelőttjét!           6 pont 
2. Milyen ötlettel áll elő a Mesekönyv?             4 pont 
3. Miért megy bele a meseíró a játékba?                         4 pont 

4. A csere után a hősöket különböző ézések kerítik hatalmukba. Állapítsd meg, kire vonatkoznak az 

alábbi kifejezések, majd magyarázd is meg, mit jelentenek!            6 pont 
 fölragyogott az ábrázata 

 összeszorult a szíve 

5. Képzeld el, milyen élményekkel térhetett vissza a Mesekönyv! Írd meg a Mesekönyv és a meseíró 

képzeletbeli párbeszédét 5-8 sorban!                       10 pont 
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II.                                                                                                                                                       30 pont 

  Volt egyszer egy öreg király, volt neki három fia. Mire a három fiú felnőtt, annyira elaggott a király, 

hogy már a palotája udvarából se tudott kimenni. Ott üldögélt napestig az udvarban, s nézegette azt a 

cifra, magas tornyot, amit még ifjú korában építtetett a királyné gyönyörűségére. 

  Történt egy nap, hogy míg kint az udvaron üldögélt, egyszer csak egy madár szólalt meg a torony 

tetejében. S mikor a király meghallotta a madár szólását, úgy megifjodott rögtön, mint egy húszéves 

legény. 

Folytasd a varázsmesét! A címadásról se feledkezz meg! 

III.                                                                                                                                                     20 pont 

Válaszolj egy-egy mondatban az alábbi kérdéseke az utasításoknak megfelelően! 

 

- Szia, Péter! Azért hívlak, hogy nem jönnél át hozzám kipróbálni az új társasjátékomat? 

a. udvariasan visszautasítod a meghívást 

b. nem adsz egyértelmű választ a kérdésre 

 

 

 - Mit szólsz ahhoz, hogy Isván azt akarja, hogy mi szervezzük meg az egész kiállítást? 

a. kellemes meglepetésként ér a hír 

b. nincs kedved részt venni a szervezésben 

 

Helyesírás: 10 pont 

Megjelenés: 10 pont 

Összesen: 100  pont 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


