
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 VII-a/VII. 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
 „Hu, a macskabagoly ismét átszárnyalt a vízen, karmai közt Csirikkel, a menyéttel, akit már

jövet kapott el a földről, és nem ette meg, mert a világosodás hazafelé szorongatta. Majd otthon, a vén
bükkfa  odvában.  Csirik  bizony  vigyázatlan  volt,  s  a  szabad  vadászok  éjszakai  világában  az  ilyen
vigyázatlanság vagy a zsákmány,  vagy  az  élet  elvesztésével  jár.  A menyét  egy  süldő nyúl  tarkójára
akaszkodott, amint az átballagott az úton. Amikor Csirik megrohanta, a nyúl jajgatott, közben nagy port
vert fel rugdalódzásával, s Hu kíváncsian odarepült megnézni, hogy mi az a nagy zenebona. A bagoly
egyetlen libbenéssel a küzdők fölé került, s a menyétet – bár nehezen ment, mert Csirik ragaszkodott a
nyúlhoz – legombolta a rémült tapsifülesről. A nyúl vakon elrohant, Csirik pedig – először és utoljára
életében – szokatlan légi útra kelt, bár ezt nem szívesen tette. Amikor a folyó fölé értek, a menyét már
nem élt, csak csüngött Hu karmai között, nem mint Csirik, a vérszopó, csak mint a bagoly reggelije. Mert
bizony a menyét nagy vérszopó, amiről nem tehet, mert így szokta meg. Apró fogaival nem is tud nagy
falatot harapni. Olykor egy kis puha egérhúst ugyan elfogyaszt – amivel hasznot is hajt az embernek –,
de egyébként kártékony.  Minden vadat – foglyot,  fürjet,  kisebb nyulat megöl,  de más földön járó és
fészkelő állatot is, amely elég kicsi ahhoz, hogy elbír vele. A mezők menyétje majdnem mindig hasznos,
hiszen egér a fő csemegéje, de megbirkózik az ürgével, sőt a hörcsöggel és patkánnyal is. Ha azonban
baromfiólba kerül, a csirkéket sorra öldösi, a tyúkoknak vérét szívja, s a gondatlan gazdasszony sírva



nézheti a pusztulást. Csirikről azt is mondhatnánk, hogy ínyenc, mert szereti a tojást, de ha nincs más,
megfogja a rákot és a békát is. Mindezekért azonban kár lenne haragudni Csirikre, aki csak egy kis
kapocs a természet rendjének pontos körforgásában.”

(Fekete István: Lutra)    
1. Adj címet a szövegrészletnek!

..............................................................

2. Értelmezd a következő mondatot!
„Nem ette meg, mert a világosodás hazafelé szorongatta.”

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

3. Keresd ki a szövegből, miért hasznos vagy káros Csirik, és írd a táblázatba a megfelelő helyre!

Csirik hasznos, mert… Csirik káros, mert…

4. Keresd ki a szövegből Csirik legalább két jellemző tulajdonságát!

…………...…………………………………....................................................................................................
5. Keress öt különböző szófajra egy-egy példát a szövegben!

…………...…………………………………....................................................................................................
III. Írj le röviden egy állatokkal kapcsolatos történetet, lehetőleg olyant, amelynek te is szemtanúja 

voltál! Fogalmazásodnak adj címet!            40 pont
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