
 
 

 
 

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 VI-a/VI. osztály 

A tanuló neve: 

Iskola: 

Időpont: 
I.     

1. Pótold a megfelelő j vagy ly betűket úgy, hogy a helyes szóalakokat kapjuk!       8 pont 

              Néme__ ik  növény   é__ el    nyit__ a    ki   a ke__ hét. 

              Var__ ak  és für__ ek   ra__ a érkezett a    re__ tekhe__ re.  

2. Pótold  az alábbi mondatok hiányzó betűit!                                                                     12 pont 

Zárd el a csapot, hogy ne fo . . on a víz! 

Ne ha . . uk az utcán a kerékpárt! 

Zöl . . el máso . . átok le a következő szavakat! 

A gallyaknak csak a na . . át szedjük össze ké . . el.  

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

                      30 pont 

Csak semmi egyszer volt, hol nem volt, csak semmi ódivatú bevezetés, vágjunk a közepébe! Történetünk 

első helyszíne: a varázslóiskola, időpontja: manapság, hőse: Fitzhuber Dongó, okleveles mestervarázsló. 

Pontosabban e pillanatban még nem okleveles. Csodálatos kalandjai éppen az iskola szokásos év végi 

oklevélosztó ünnepségén kezdődtek. A végzős tanoncok felsorakoztak a nagyteremben, hogy meghallgassák az 

igazgató-fővarázsló, a Meseország határain túl is elhíresült Nagy Rododendron zárszavát. 

 - Nem akármilyen szürke mezei vagy közönséges erdei varázslók vagytok ti - zengte -, nem 

semmirekellő kuruzslók, sarlatánok, akik csak annyit tudnak elmakogni: hókuszpókusz, esetleg abrakadabra, és 

vagy történik valami, vagy sem! Komoly, iskolázott, több szakképesítéssel rendelkező mestervarázslók vagytok, 

akik számára rengeteg küzdeni- és varázsolnivalót tartogat az élet! 

Fitzhuber Dongó az utolsó sorban ült, felnézett szeretve tisztelt mesterére, kinek görnyedt termetét 

arany félholdakkal, s csillagokkal kivarrott ünnepi palást borította, és könnybe lábadt a szeme. Krumpliorrú, 

kajla fülű, csálé kis varázsló volt ez a Fitzhuber Dongó, s ha földig érő palástja el nem takarja a lábát, az is 

megmutatkozik, hogy csámpás, ha homlokába nyomott süvege nem födi a fejét, az is látható, hogy haja úgy 

meredezik, akár a sündisznó tüskéi; nem használt annak se pomádé, se házivarázslat. S mindez még nem lett 

volna baj, hozzászokott, hiszen krumpliorra, kajla füle, csámpa lába, serte haja együtt krumpliskodott, kajlult, 

csámpult, sertült vele az évek során. Más bántotta Fitzhuber Dongót. Nevezetesen az, hogy világ csúfjára 

évfolyamutolsóként végzett. Fitzhuber Dongó az iskola legügyetlenebb varázslótanonca volt, és a háta mögött 

csak úgy emlegették: kétbalkezes Dongó. Üldözte a balszerencse. Mi tagadás, ilyen peches kis varázslót még 

nem látott a világ. Bizonyos bűvigék egyszerűen nem ragadtak meg a fejében. Egy kis feledékenység persze még 

nem a világ, mindenkivel előfordulhat; végül is nincs az az orvos, aki pontosan ismerné a test valamennyi 

nyavalyáját, s attól még nagyszerűen gyógyíthat. A varázslószakmában azonban a feledékenység elég 

kellemetlen következményekkel is járhat.               (Békés Pál: A kétbalkezes varázsló – részlet) 



 
 

 
 

1. Nevezd meg a történet színhelyét és idejét!       4 pont 
 

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

2. Mi a „foglalkozása” Nagy Rododendronnak és Fitzhuber Dongónak?    4 pont 

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

 

3. Milyennek ismerted meg Fitzhuber Dongót? Mutasd be a hőst megjelenése és belső 

tulajdonságai alapján!                   10 pont  

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________ 

 

4. Értelmezd a következő kifejezéseket!                12 pont 

üldözte a balszerencse:  

 

ilyet még nem látott a világ: 

 

 nem ragadtak meg a fejében: 

 

 még nem a világ: 
 

III. Képzeld el találkozásodat a feledékeny varázslóval, majd írd meg egy 10-15 soros párbeszédben, 

hogy miről beszélgetnétek!                   40 pont 
 

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________ 


