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MIKES KELEMEN MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM TANTÁRGYVERSENY 

VI. OSZTÁLY 

A tételek kidolgozására szánt idő: 2 óra 

 

 

I. 30 pont 

Olvasd el a következő szöveget, majd oldd meg a hozzá kapcsolódó feladatokat! 

 

Máté Angi: Volt egyszer egy ösvény 

 

 Vékony, mint egy pántlika, körbekötötte a dombot, a nagy zöld csomagot. 

 Nem lehetett tudni az ösvényről, fölfele ring-e kacskán, vagy lefele bomló: ha a domb al-

jában álltál, azt hihetted, fölfele megy, ha a tetejéről néztél szét, azt, hogy lefele. 

 Bármit lehetett hinni erről az ösvényről, mi olyan volt, mint csomagon a pántlika. 

Ha rajta bóklásztál, s jól hallgatóztál közben, hallatszott, ahogy apró kövei alól sopánkodik, 

vagy, hogy toppant lábacskáival duzzogva: 

 – Én nem akarok ilyen pántlika-ösvény lenni: körbekötő, vékony, csenevész, senkiházi. 

Hatalmas, hátas-hasas, nagyság akarok lenni. Széles út, melyen sokan elférnek, egymás mellett, 

karonfogva sétálva. Elférjen rajtam babakocsi, roller, kiskutya, leejtett papírforgó. 

 Ám mindhiába sopánkodott, vágyta a nagyságot, pántlika volt, vékony volt, ösvény volt, 

melyen épp csak fél lábon ugrálva följuthattál a zöld domb búbjára. 

 Egy reggelen a jött napnak dörzsölnie kellett dunyhás szemeit, pöcögni bedugult fülein, 

mert csodát látott, csodát hallott: egy hangyacsalád cihelődött fölfele, hangoskodva a pántlika-

ösvényen. 

 – Menjünk, gyerekek, föl a domb búbjára, ezen a haatalmaaas, hátas-hasason, sokan 

elférünk egymás mellett, karonfogva sétálhatunk – mutatott az ösvényre hangyaapa, s gurult 

babakocsi, cikázott roller, elfért minden. Gurult egyik széltől a másikig a leejtett papírforgó, sőt, 

a nagy morzsa is elfért, mit eddig cipeltek a hangyák, majd úgy döntöttek, hogy a domb lábánál, 

a hatalmas út kellős közepén hagyják. 

 – Nem hiszek a fülemnek – pislogott a pántlikaösvény. – Hatalmas út vagyok, hasas-hátas 

nagyság – ismételte többször is, majd fickándozni kezdett. Örült és fickándozott, hogy csak úgy 

repültek róla a hangyák, az egész pereputty, család, kocsi, roller, kiskutya, leejtett papírforgó, 

mind a levegőben kapálóztak, óbégatva. 

 Aztán nyekkentek, visszapotyogva az ösvényre. 

 Arra az ösvényre, amely egy kicsi, vékony, pántlika volt, de hatalmas hátas-hasas is volt 

ugyanakkor. 

 

1. Milyennek képzeled el a pántlika-ösvényt a szöveg alapján? Figyeld meg külső és belső 

tulajdonságait is!            8 pont 

2. Hogyan teljesül a pántlika-ösvény titkos vágya?       4 pont 

3. Értelmezd a következő kijelentést: “Arra az ösvényre, amely egy kicsi, vékony, pántlika volt, 

de hatalmas hátas-hasas is volt ugyanakkor.”!       8 pont 

4. Fogalmazd meg a történet tanulságát 4-5 mondatban!     10 pont 
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II. 30 pont 

      Azon a nyáron egy királylány is segítségemre jött. Éva kisasszonynak szólítottuk. A vasárnapi 

iskolai mozgalom keretében népdalokra tanított bennünket. Egy hétre rá, hogy megjelent, már zen-

gett a falu, mint egy óriási hangszer. Vadonatúj hangon, összeölelkezve, valamennyi utcán végig-

kérkedve fújtuk, hogy a csitári hegyek alatt régen leesett a hó. Hol vannak a csitári hegyek? Senki 

sem tudta. Nem is volt fontos. Napközben csapatostól leptük el a fenyvest; a pázsitra hasalva, 

állunkat és figyelmünket felpockolva hallgattuk Éva kisasszony tanításait… 

    (Sütő András: Anyám könnyű álmot ígér - részlet) 

Folytasd a megkezdett történetet! Adj találó címet a fogalmazásodnak!          

             

III. 20 pont 

      

1. Írd le a felsorolt szavak ellentétes értelmű párját! A kezdőbetűkből fentről lefele haladva egy magyar 

mesemondó nevét olvashatod össze. Ki a mesemondó?  

                  12 pont 

vidám – 

görbe – 

könnyű – 

beteg – 

szomorú – 

édes – 

buta – 

kemény – 

bonyolult – 

széles – 

gyenge – 

 

2. Keresdmeg azt a szót, amelyet középre írva az előző szónak utótagja lesz, a második szónak pedig 

előtagja!                 8 pont

 pl. pók HÁLÓ szoba   

        

zsír ________________ huzat 

hó  ________________ öltő 

élet  ________________ lövölde 

térd  ________________ sütő 

 

kétségbe  ________________ ernyő 

vissz  ________________ verseny 

nadrág  ________________ pillér 

kártya ________________ rom 

  

 

  

  

 

Helyesírás: 10 pont 

Megjelenés: 10 pont 

Összesen: 100 pont 

 

 

 

 

 

 

 


