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MIKES KELEMEN MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM TANTÁRGYVERSENY 

VIII. osztály 

A tételek kidolgozására szánt idő: 3 óra 
 

I.                                                                                                                                                         30 pont 

 

Kis sömlyék* szélin tehenek legelnek, 

Fakó sárgák a lompos alkonyatban, 

A szürke fűzfák egyre komorabban 

Guggolnak a bús víz holt ága mellett. 

Távolba néznek és a puszta távol 

Egy gramofon zenéjét hozza nékik, 

Rikácsolón, rekedten iderémlik, 

A pocsétában egy vén kácsa gázol. 

Az alkonyat, a merengő festő fest: 

Violára a lemenő felhőket 

S a szürke fákra vérző aranyat ken, 

Majd minden színét a Tiszának adja, 

Ragyog, ragyog a búbánat iszapja. 

(Magyar táj: így lát mélán egy magyar szem.) 

* mocsaras, ingoványos, süppedékes terület 

 

(Juhász Gyula: Magyar táj,magyar ecsettel) 

Nyári napnak alkonyúlatánál 

Megállék a kanyargó Tiszánál 

Ott, hol a kis Túr siet beléje, 

Mint a gyermek anyja kebelére. 

 

A folyó oly símán, oly szelíden 

Ballagott le parttalan medrében, 

Nem akarta, hogy a nap sugára 

Megbotoljék habjai fodrába’. 

Síma tükrén a piros sugárok, 

(Mint megannyi tündér) táncot jártak, 

Szinte hallott lépteik csengése, 

Mint parányi sarkantyúk pengése. 

 

(Petőfi Sándor: A Tisza - részlet) 

              

Hasonlítsd össze a két szöveget az alábbi szempontok alapján: 

- a szövegek témája 

- nyelvi megformáltság (szóképek, alakzatok) 

- vershangulat 

 

 

II.                                                                                                                                                         30 pont 

Az alábbiakban egy novella kezdősorait befejező mondatait olvashatod. Írd meg a történetet egy 1-

1,5 oldalas elbeszélő fogalmazásban! Írásodnak adj címet is! 

 

            Az indigókék iskolaköpenyek és indigókékbe csomagolt füzetek és könyvek korában voltam gyerek. 

A hatalmas iskolaépületet mindig betöltötte az ebédlőből felszivárgó főzelékszag, ami elkeveredett a 

tornaterem pállott gyerektest- és tornacipőgumi-szagával. 

 

(...) 

 

        Hosszú pillanatnak tűnt, ahogy felállt a hozzám tartozó idegen test a padban, megvárta, amíg minden 

szem rászegeződik, majd idegen hangomon kimondta, hogy végre véget érjen a levegőtlen jelen, és 

hazamehessünk: 

 - Én voltam az. 

 (Tóth Kisztina) 
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III.                                                                                                                                                       20 pont 

 

1. Melyik a helyes? Válaszd ki a mondatba illő alakot!                    12 pont 

 

A tömeg órákig tolongott és izzadott, ……….. egy embert lásson. (csakhogy/csak hogy) 

………. megjöttél! (csakhogy/csak hogy) 

 

Egyéb gondjuk nincs, ……… kedvesen viselkedjenek. (minthogy/mint hogy) 

…………. mulasztást követett el, felelősségre vonták. (minthogy/mint hogy) 

 

Nézzetek be hozzá, …….. arra visz utatok! (hogyha/hogy ha) 

Szinte hihetetlen, …….. jövevény vagyok is, még nem hallottam róla. (hogyha/hogy ha) 

 

2. Keresd meg az alábbi szavak rokon értelmű megfelelőjét, úgy, hogy a szóban j vagy ly legyen!   8 pont 

 

palota – 

birka – 

uralkodó – 

tócsa – 

 

kerek – 

nehéz – 

hibás – 

lármás – 

 

 

Helyesírás: 10 pont 

Megjelenés: 10 pont 
Összesen: 100 pont
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