
 
 

 
 

Proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013 
Investeşte în oameni! 
Axa prioritară 1 „Educaţie şi formare profesională în sprijinul creşterii economice şi dezvoltării societăţii bazate pe cunoaştere“ 
Domeniul major de intervenţie 1.1. „Acces la educaţie şi formare profesională iniţială de calitate“ 
Titlul proiectului: „Educaţie şi performanţă“ 
Contract POSDRU/190/1.1./S/156905 

Test model pentru concursul de limba şi literatura maghiară 

Mintateszt a magyar nyelv és irodalom versenyre 

clasa a V-a/V. osztály 

A tanuló neve: 

Iskola: 

Időpont: 
I. Pótold az alábbi népmeserészlet hiányzó betűit!                 20 pont 

„Lá . . a a kirá . . , hogy me . . ire ímmel-ámmal dolgoznak a katonái. Felkapo . . egy csákányt, aztán  

tel . es erejéb . l csapkodni kez . . e a fa gyökereit. Re . . edett a forgács szanaszé . . el. E . . er meg is  

re . . ent az ág a szakács alatt. Ettől az a . . ira megi . edt, hogy ö . . etette a kezét, és elkezde . .   

imá . . ozni. Közben kics . szott a kenyér a hóna al . l. É . . en a kirá . . lába elé po … ant.” 

 (A kenyér íze) 

II. Olvasd el figyelmesen a következő mesét, majd válaszolj a kérdésekre/oldd meg a hozzá 

kapcsolódó feladatokat!                    30 pont 

„Volt egyszer egy özvegyasszony, annak három gyermeke: két fiú meg egy lány. A két fiú elment 

szántani. A nagy erdőben törtek föl egy tisztást, hogy aztán bevessék krumplival, kukoricával. Azt kérték 

az anyjuktól, küldje utánuk a kis húgukat az elemózsiával. – Küldöm én, de nem szívesen, mert eltéved 

még abban az irdatlan nagy erdőben. Még a sárkány is elrabolhatja. 

 El is tévedt, el is rabolta a sárkány. A fiúk hiába várták az ebédet. Hát most mi legyen? Az lett, hogy a 

nagyobbik fiú elindult kis húgának a keresésére. Meg is találta hétnapi gyaloglás után nagy sziklahegyek 

között, a sárkány udvarában. Megölelték, megcsókolták egymást. Éppen akkor ért haza a sárkány 

– Hát te ki vagy? – bömbölte dühösen a sárkány.  

– A bátyám. Eljött, hogy lásson – szipogta rémülten a lány.  

– Hogy mertél idejönni?! – ordította a sárkány, azzal rávetette magát a fiúra, és egyetlen csapással 

agyonvágta. Sírt, jajveszékelt a lány, de jajveszékelt otthon az özvegyasszony is, mert hiába várta haza a 

fiát. A kisebbik fiút most már nem lehetett semmiképpen visszatartani. Elindult a húga meg a bátyja 

keresésére. Meg is találta őket a nagy sziklahegyek közt; a lányt a palotában, a fiút a palota kertjében, a 

sírban. Bors Péter – így hívták a fiút, mert, bár kicsi volt, mégis csuda erős, mint a bors, – megölelte a 

húgát, és várta a sárkányt. Kisvártatva nyílott az ajtó, és nagy surrogással egy buzogány penderült be 

rajta. Forgott egy darabig a szoba közepén, aztán szépen felfüggesztette magát egy falba vert szögre. Ez 

volt a sárkány érkezésének a jele. Bors Péter nem teketóriázott sokat, kapta a buzogányt, és a nyitott 

ajtón keresztül visszahajította; de úgy, hogy három napig röpült, aztán belefúródott egy kemény 

sziklafalba. A sárkánynak kilenc napjába telt, míg kivéste onnét a buzogányt. Mérges is volt nagyon, 

dúlva-fúlva érkezett haza: – Ki csúfolkodik az én buzogányommal? 

– Én, ha nem haragszol, kedves sógor.  

– Hát te ki vagy? 

– Bors Péter, a sógorod. Te meg mindjárt a néhai sógorom leszel! – és azzal úgy vágta homlokon a 

sárkányt, hogy az menten összerogyott. Bors Péter gyorsan levágta a halott sárkány farkát, kiment a 

bátyja sírjához, megcsapkodta a friss hantot a döglött farokkal éppen hetvenhétszer. Megnyílt a sír, és a 



 
 

 
 

nagyobbik fiú épen, egészségesen lépett elő. Összeölelkeztek, és boldogan indultak hármasban haza. A 

szegény özvegyasszony most már nem bánatában, hanem örömében sírt. Boldogan éltek mind a négyen, 

míg meg nem haltak.” 

(Román népmese nyomán) 

1. Vajon miért kapta Péter a Bors vezetéknevet? Karikázd be a megfelelő válasz betűjelét!   6 pont 

a) Minden ételt megborsozott. 

b) Állandóan tüsszentett a borstól. 

c) Kis termetű volt, de nagyon erős. 

d) Nagy termetű volt, és igen erős. 

 

2. Hogyan értelmezed Bors Péter következő szavait:„Te meg mindjárt a néhai sógorom leszel!” 

                       10 pont 

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 

3. Az eseménysor elemei összekeveredtek. Helyes sorrendbe állítva másold a mondatokat jelölő 

betűket a táblázatba!                     14 pont 

a) A lány és bátyjai épségben hazaértek.  

b) A nagyobbik fiú húga keresésére indult. 

c) Bors Péter visszahajította a buzogányt. 

d) Az özvegyasszony nagyon búsult odahaza. 

e) Bors elindult a húga és a bátyja után. 

f) Megérkezett a buzogány. 

g) A sárkány agyonütötte az idősebb fiút. 

 

1.  2.  3.  4.  5.  6.  7.  

       
 

4. Képzeld el, hogy a lány édesanyjának arról mesél, hogyan szabadította ki őt a bátyja! Írd meg ezt 

egy 8-10 mondatos párbeszédben!                              40 pont 
 

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________ 


