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EVALUAREA NAŢIONALĂ PENTRU ABSOLVENȚII CLASEI A VIII-A 

Anul şcolar 2019 - 2020 

 

Probă scrisă 

Limba şi literatura maghiară maternă 

Test 38 

 

• Toate subiectele sunt obligatorii. Se acordă 10 puncte din oficiu. 

• Timpul efectiv de lucru este de 2 ore. 

 

SUBIECTUL I                      45 puncte 

Olvasd el figyelmesen az alábbi szöveget, válaszolj a hozzá kapcsolódó kérdésekre, 

oldd meg a feladatokat! 

 

Gyula Lajost – aki akkor még nem volt Tutajos – Nancsi néni azonnal szárnyai alá 

vette, ha szülei egy-egy hétre lehozták, és Gyula mindig kellemesen emlékezett vissza ezekre 

az időkre, mert Nancsi néni közelében úgy teremtek a rántott csirkecombok, mint erdőben a 

gomba. 

Egyedül azonban és hosszabb időre még soha nem volt ebben a kellemes 

környezetben, és ami még szomorúbb, a mérnök szülők semmi értelmét nem látták fiúk 

csavargásának erdőn-mezőn, vízen és a nagy lápon, ami a gazdasághoz tartozott. 

Féltették is fiukat, de nem is értették, hogy mi keresnivalója lenne a nádasban, ahol 

csak szúnyog, vagy a vízen, ahol csak pióca terem. 

– Nem neked való az ilyesmi – mondta az atya –, te mérnök leszel vagy orvos, s az 

ilyen durva környezet csak elrontana. Elhiheted: az ilyen posvány csak messziről szép… 

– Olvasgassál fiam – tanácsolta akkor a mama –, pihenj, napozz. Fürödni meg itt is 

lehet a kert alatt a patakban. Nagyon fontos, hogy kinek a társaságában vagy, talán az öreg 

Matulától akarsz tanulni?… Bagószagú vénember… alig tud írni-olvasni… 

– Terka! – szólt közbe István bácsi szigorúan. – Terka, miket beszélsz? 

– Jó, jó – legyintett az asszony –, én is szeretem az öreget, gyermekkorunkban 

mindenféle játékot hozott… apró vadrécéket meg tündérrózsát… de mégiscsak elmaradt 

öregember: Gyula nem tanulhat tőle semmit. 

– Terka, ez nem igaz. Matula tiszta szívű, bölcs öregember, akitől rosszat nem tanulhat 

a fiatok. Én nem szólok bele, hogy engeditek vagy nem, de a természetről annyit tud az öreg, 

mint két egyetemi tanár, és emlékezetem szerint az iskolában természetrajzóra is van… 

(Fekete István: Tüskevár. Részlet) 

1. Bizonyítsd, hogy fenti részlet az epikus műnembe sorolható! 5 pont 

2. Foglald össze a részlet tartalmát 2 mondatban! 5 pont 

3. Mutasd be 2−3 mondatban Matulát! 5 pont 

4. Nevezd meg a következő részletben aláhúzott szavak szófaját! 

– Olvasgassál fiam – tanácsolta akkor a mama –, pihenj, napozz. Fürödni meg itt is 

lehet a kert alatt a patakban. Nagyon fontos, hogy kinek a társaságában vagy, talán az öreg 

Matulától akarsz tanulni?… Bagószagú vénember… alig tud írni-olvasni… 5 pont 

5. Add meg a következő szavak rokon értelmű párját! 

fiú, csavargás, bölcs, szomorú, szeret! 5 pont 

6. Írj ki öt összetett szót a fenti szövegből! 5 pont 

7.  Fogalmazd meg 10−15 mondatban a két felnőtt, Terka és István bácsi párbeszédét, 

melynek utolsó mondata „A falun töltött gyerekkor az igazi.” legyen! 15 pont 
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SUBIECTUL I                      45 puncte 

Olvasd el figyelmesen az alábbi szöveget, majd válaszolj a hozzá kapcsolódó 

kérdésekre, oldd meg a feladatokat! 

 

A Szent Család temploma Spanyolország leglátogatottabb, fizetős turisztikai 

látványossága. Évente 3 millió turista nézi meg belülről, amivel megelőzi a madridi Prado 

Múzeumot. Gaudí élete fő művének tekintette, 40 évet dolgozott rajta, és 15 éven keresztül 

kizárólag a Szent Család templomával foglalkozott. Itt is temették el, miután 73 éves korában 

elütötte egy villamos. A Sagrada Familia több mint 135 éve épül (1882-ben kezdődött el a 

kivitelezése). Elkészülte után 172,5 méteres magasságával a világ legmagasabb temploma, 

valamint Barcelona legmagasabb épülete lesz. A templom 18 toronnyal fog rendelkezni. A 

tervek szerint 2026-ra, Gaudí halálának 100. évfordulójára fejezik be az építését. Ekkorra a 

tornyok és a szerkezet lesz kész, de a dekorációkon még a tervek szerint 2032-ig dolgoznak. 

A központi, legmagasabb torony, a Jézus Krisztus-torony építését 2018 októberében kezdték 

el. Érdekessége az, hogy üveglift lesz benne. Amikor Gaudít a rendkívül hosszú kivitelezésről 

kérdezték, ő állítólag csak ennyit mondott: „Az ügyfelem nem siet.” 

A Szent Család templomát XVI. Benedek pápa 2010. november 7-én szentelte fel, és 

nyilvánította bazilikává. Ebből az alkalomból misét is celebrált, amely a templomban tartott 

első szentmise volt. 2018-ban, mivel több mint 135 éve nem rendelkezett építési engedéllyel, 

a katolikus egyház 31 millió eurót fizetett Barcelona városának, mely hozzájárul a 

tömegközlekedés és a bazilika környékének a fejlesztéséhez, cserében a Sagrada Familia 

innentől legálisan épül. Mint Gaudí más alkotásai a városban, a Sagrada Familia is a 

világörökség része. A bazilika az organikus építészet mintájának számít, de sorolják a 

szecesszióhoz és a kubizmushoz is. A világ egyik leglenyűgözőbb, legkülönlegesebb és 

legérdekesebb temploma. Az építészeti csodákat a remek fényjáték is kihangsúlyozza. 

Azoknak is érdemes bemenni, akik egyébként nem szívesen látogatnak katedrálisokat. Az 

épület semmi máshoz nem hasonlítható, mindentől különbözik, amit a látogatók korábban 

láttak. 

(https://utazas-nyaralas.info/spanyolorszag/barcelona.html)  

 

1. Hol található a Sagrada Familia bazilika? 5 pont 

2. Igaz vagy hamis? Írd ki a vizsgalapra az igaz válaszok betűjelét! 

a. A Szent Család templomának építésze Gaudí volt. 

b. A templomot 1883-ban kezdték el építeni. 

c. Az épület Európa legmagasabb temploma lesz, amikor elkészül. 

d. Eddig még nem tartottak benne szentmisét. 5 pont 

3. Hány turista látogatja meg évente a templomot belülről? Válaszolj a szöveg alapján! 

 5 pont 

4. Értelmezd 2−3 mondatban Gaudí válaszát: „Az ügyfelem nem siet.” 5 pont 

5. Hány toronnyal fog rendelkezni a templom, amikor elkészül? Írd ki a vizsgalapra a helyes 

válasz betűjelét! 

a. 12 

b. 11 

c. 18 

d. 17 5 pont 

6. Hogyan oldotta meg a katolikus egyház, hogy a templom legálisan épüljön? 5 pont 

7. Mikor és ki celebrált itt először szentmisét? 5 pont 

8. Írd ki a szövegből a Sagrada Familia 5 egyedülálló jellemzőjét! 5 pont 

9.  Volna kedved meglátogatni a Sagrada Familia bazilikát? Fejtsd ki véleményedet 4−5 

mondatban a szöveg alapján! 5 pont 

https://utazas-nyaralas.info/spanyolorszag/

