
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 iniţial la limba şi literatura maghiară
Kezdeti teszt magyar nyelv és irodalomból

clasa a V-a/V. osztály
A tanuló neve:
Iskola:

I. Tollbamondás            20 pont
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__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

II. Olvasd el figyelmesen a szöveget, majd oldd meg a feladatokat!            30 pont
„Most jut eszembe: tudjátok-e valamennyien, mi is egy internátus? Az internátus afféle bentlakó

iskola. Úgy is lehetne mondani: iskolás kaszárnya. A fiúk ott benn laknak. Nagy ebédlőben étkeznek,
hosszú asztaloknál, amelyeket maguknak kell megteríteniük. Nagy hálótermekben alszanak; kora reggel
jön a gondnok, megráz egy csengőt, amely szörnyű lármát csap. Néhány felsős a hálóterem felügyelője.
Mint a kopók, úgy ügyelnek arra, hogy a többiek villámgyorsan kiugorjanak az ágyból. Vannak fiúk, akik
sohasem tanulják meg rendesen bevetni az ágyukat, s ezért szombaton és vasárnap, amikor a többieknek
kimenőjük van, nekik ott kell maradniuk a lakószobában, és büntetési feladatokat írniuk. (Ágyat vetni
azonban ettől sem tanulnak meg.)

A növendékek szülei távol eső városokban laknak, vagy falun, ahol nincsenek felsőbb iskolák. És
a gyerekek csak vakációkor látogatnak haza. Vannak fiúk, akik a vakáció végén legjobban szeretnének
otthon  maradni.  Mások  viszont  még  a  vakáció  idején  is  az  iskolában  maradnának,  ha  a  szülők
megengednék.”

(Erich Kästner: A repülő osztály)



1. Adj címet a szövegrészletnek!

..............................................................
2. Írd ki a szövegből, hogyan nevezi az író az internátust!

....................................................................................................
3. Karikázd be a szöveg alapján igaznak ítélt mondat/mondatok betűjelét!

a) Az internátusban lakó növendékek ugyanabból a városból valók, ahol az iskola van.
b) A növendékek szülei távol eső városokban laknak, vagy falun, ahol nincsenek felsőbb iskolák.
c) A gyerekek vakáció után otthon maradnak.
d) A gyerekek csak vakációkor látogatnak haza.

4. Ki végzi a cselekvést? Kösd össze a két oszlop összetartozó elemeit!
gondnok

felsős diákok

fiúk, akik nem tudják rendesen bevetni az 
ágyukat

büntetési feladatokat írnak

megráz egy csengőt

ügyelnek arra, hogy a többiek villámgyorsan
kiugorjanak az ágyból



5. Szótagold az alábbi mondat szavait!
Az internátus afféle bentlakó iskola.

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

III. Mutasd be 8-10 mondatban kedvenc játékodat!                                                40 pont
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