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Test model pentru concursul de limba şi literatura maghiară 

Mintateszt a magyar nyelv és irodalom versenyre 

clasa a VII-a/VII. osztály 

A tanuló neve: 

Iskola: 

Időpont: 
I.                        20 pont 

1. Írd a zárójelben lévő igéket egyes szám, második személy, felszólító módú alakjukban a 

megadott mondatokba! A rövidebb alakot írd le!                10 pont 

 

Példa: Hagyj minket! (hagy)  
a.) ________________________, nem tudnál egy kicsit figyelni? (mond) 

b.) ________________________ ki a tapasztaltabbak véleményét! (kér) 

c.) ________________________el magad! (hord) 

d.) ________________________el, katicabogárka! (száll) 

e.) ________________________meg a harangot, mikor jelt adok! (kondít) 

 

2. J vagy ly? Egészítsd ki az alábbi hiányos mondatokat! 
 

a) A víz mé .   vá . atban fo . t. 

b) Ez a füst engem nagyon fo . t.  

c) He . , de szép ez a he . !  

d) A ha . ó léket kapott, m . ad elsü . edt. 

e) Tartsd be a  . áté szabá . okat! 

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

                       30 pont  

Van, amit nem lehet megbocsátani! 

A Papa elolvasta a naplómat! 

Honnan sejtem? Onnan, hogy tud Eszterről. Tudja, hogy szerelmes vagyok belé. Senki nem tud 

Eszterről! Senki! Még Eszter sem! Már hogy azt nem tudja, hogy szerelmes vagyok belé. De a Papa 

tudta! És csakis a naplómból tudhatta! Minden a vacsoránál derült ki. 

– Köszönöm, nem kérek semmit – mondtam Anyának az asztalnál, miután délután megettem titokban az 

összes túrós táskát, amit Anya reggelire vett. – Nem vagyok éhes. 

Erre Papa elkezdett viháncolva nevetni meg verselni. 



 
 

 
 

–„A szerelem sötét verem; / beleestem, benne vagyok, / nem láthatok, nem hallhatok.” 

Erre persze lüke-Bibi is vihogott, pedig neki a szerelem az, amikor Papa megszereli a maciját, hogy 

brummogjon. 

– Csak nem? – kacsintott Anya, és villogtak a fogai. – Szerelmes az én kisfiam? (…) 

– És hogy hívják a kislányt? – kérdezte Anya. 

Nem válaszoltam. Csak néztem a Papát. Úgy alulról fölfelé, mint a bosszúállók a filmekben. Ha meg 

meri mondani…! (…) 

– Nagyon szép kislány! – mondta Papa, és megpróbált kedvesen nézni, ami azt jelenti, hogy gyorsan 

pislogott, mint akinek a szemébe ment egy kis piszok. Egyébként is! Honnan tudja, hogy valóban szép? A 

naplómba persze ezt írtam, mert tényleg szép. De Papa igazából nem tudhatja, mert sose látta. Lehet, 

hogy neki nem is tetszene. Csak úgy mondta, hogy kedves legyen hozzám. Csakhogy már késő! Már 

eljátszotta a bizalmamat! A titkos naplómat elolvasni nagyobb bűn, mint ha váratlanul fenéken rúgott 

volna hátulról hirtelen. (…) 

És nem csak elolvasta a naplót, de elárulta belőle a legnagyobb titkomat. Köztünk mindennek vége. 

Eddig sem volt sok, de most már az a kevés se lesz, ami lehetne családi alapon. Nem is beszélek vele. 

Nem is köszönök neki. Nem vagyok az unokája. 

– Képzeljetek el egy szép, szőke kislányt! – kezdte megint. – Olyan piros szájacskája van, hogy a 

cseresznyék elsápadnának, ha meglátnák. Ahogy kijött az iskola kapuján, és Samu ránézett, rögtön 

tudtam, mi a tészta. 

– Mi van? – bukott ki belőlem. – Milyen tészta? 

–  Mondd azt, hogy nem igaz! – mutatott rám a Papa a nagy göcsörtös mutatóujjával. – Úgy nézted, mint 

kutya a csontot. Na, halljuk, hogy hívják? (…) 

– Sehogy! – mondtam, és elvettem egy zsemlét, mert elfelejtettem, hogy nem vagyok éhes. 

– Sehogy? – vigyorgott a Papa. – Így hívják? És hogy becézik? Sehike? Vagy Sese? Sasa? 

Bibinek csak ez kellett. 

– Süsü! – kiáltotta. – Biztos így becézik. 

– Téged! – mordultam rá, és dühömben megettem az összes sonkát. 

Ezek szerint Papa nem olvasta el a naplómat. Csak észrevette a suli előtt, hogy én meg Eszter… Vagyis 

hogy én Eszterre… Na, mindegy. 

Csak ettem, ettem, és tele volt a szívem keserű szomorúsággal, mint a János vitéznek, amikor Iluskát 

kinyuvasztja a banya. 

Miért kellett nekem éppen ebbe a családba születnem? 

Miért nem választhatja meg az ember, hogy hova születik?                                                                             

 

1. Ki a történet elbeszélője?           2 pont 
 

…………...………………………………….................................................................................................... 
 

2. Milyennek ismerted meg Papát? Mutasd be 4-5 mondatban!               10 pont 



 
 

 
 

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________ 

3. Folytasd az alábbi mondatokat!          6 pont 
 

 Valakinek a  titkos naplóját elolvasni nagy bűn, mert… 

   

 Valakinek a  titkos naplóját elolvasni nem bűn, mert… 

 

 

4. Értelmezd a következő kifejezéseket!                  12 pont 

 

köztünk mindennek vége: 

úgy nézted, mint kutya a csontot: 

eljátszotta a bizalmamat: 

rögtön   tudtam, mi a tészta: 

III. Írj egy 10-15 mondatos monológot a Van, amit nem lehet megbocsátani indítással!            40 pont 
 

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________ 


