
 

TEST 2 – Limba maternă maghiară 
EN IV 2022                                                                                                                  Pagina 1 din 10 

 

 

 
 

 

 

 

 

EVALUARE NAŢIONALĂ  

LA FINALUL CLASEI a IV-a 

2022 

 

Test 2 
 
 

LIMBA MATERNĂ MAGHIARĂ 

pentru elevii de la şcolile şi secţiile 
cu predare în limba maghiară 

 
 

 

Judeţul/sectorul  .......................................................................................  

Localitatea  ................................................................................................ 

Şcoala  .......................................................................................................  

Numele şi prenumele elevului  ................................................................  

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

Clasa a IV-a  .........................  

Băiat     Fată  

 



 

TEST 2 – Limba maternă maghiară 
EN IV 2022                                                                                                                  Pagina 2 din 10 



 

TEST 2 – Limba maternă maghiară 
EN IV 2022                                                                                                                  Pagina 3 din 10 

Az ezüsthegedű 
 

A rétek és mezők tündére egy egész hosszú tavaszéjszakán át nem hunyta le csodakék szemét. 
Mire hajnalodott, harmatkönnye hullott.  

− Miért búsulsz, tündérke? Elvesztettél valamit? − kérdezte a májusi szél. 
− Ó, dehogy! Éppen ellenkezőleg. Mindenkinek kiosztottam mindent a raktáramból. Hét pettyet a 

katicának, fonalat a póknak, csigának a kicsi házat, méheknek a virágpor-gyűjtő kosárkákat − mégis 
maradt fölöslegem. Egy parányi ezüsthegedű. Ide nézz! 

A szél bámulatában leült egy fodorka levelére.  
− Ugye, kár volna tündérraktár mélyén porosodni hagyni? Csak azt nem tudom, kinek adjam? 

Bogárkáim szétszéledtek, pillangóim táncolni mentek. Kedves májusi szél, adj tanácsot, hogy mit 
tegyek!  

− Meg kell keresned, hogy ki a legméltóbb erre az ajándékra! Mert ezt a hangszert csak az 
érdemli meg, aki bánni is tud vele. Tégy próbát, tündérke! 

A májusi szélnek igaza lett, mert alig vitték szét az aranybundás darazsak a hegedű hírét, máris 
zsongani kezdett a rét. Pontosan a közepén, ahol kört alkottak a százszorszépek, gyülekezni kezdett az 
izgatott bogárnép. De nemcsak ők futottak össze, hanem még a zsémbes hörcsög is kiállt a lakása 
ajtajába, a kíváncsi gyík-gyerekek pedig ráhasaltak a meleg kövekre, onnan lesték torkukban lüktető 
izgalommal, hogy mi lesz.  

A nagy tolongásban a fürge futrinkák igyekeztek rendet tartani. A mezők tündére ott állt a 
százszorszép-kör közepén, kezében a parányi ezüsthegedűvel, és szép sorjában mindenkit magához 
szólított, aki a hegedűt szerette volna.  

− Ki mást illetne, ha nem engem?! − kiáltott gőgösen a szarvasbogár, és utánakapott.  
Csakhogy hatalmas, büszke szarvai minduntalan beleakadtak a húrokba, és a finom kis 

hegedűvel semmit sem tudott kezdeni.  
− Nem úgy kell azt csinálni! − tolta félre a hiú hőscincér. Meghajolt, mint egy művész, és nagy 

lendülettel akart muzsikálni, de alig húzott egyet a vonóval, lekonyult a jobb oldali bajusza. Odakapott, 
hogy kipödörje, nehogy közben csorba essék a szépségén. Megint meghúzta a vonót. Akkor meg a 
bajsza másik felét kellett megigazítania. Így azután szüntelenül csak egyet húzott, egyet pödörintett, s 
a nagy művészetből olyan mulatságos mutatvány kerekedett, hogy mindenki gurult a nevetéstől, sőt a 
hörcsög a cincért ki is fütyülte.  

− Add nekem, tündérke, − szólalt meg ekkor a kövér és szép ruhás rózsabogár − hazaviszem 
rózsakehely szobámba, és meglátod, úgy vigyázok rá, hogy szellő sem érinti a húrját!  

− Sajnálom, te sem vagy az igazi − felelte a tündér. − Mit ér egy hegedű, ha néma? 
Hanem a büszke szarvasbogár nagyon haragudott, hogy nem kapta meg a hegedűt. Sértett 

méltósággal indult kifelé, amikor belebotlott a tücsökbe. 
 A tücsök éppen szerényen be akart osonni a százszorszépes körbe, és rálépett a szarvasbogár 

egyik lábára.  
A futrinkák tüstént odafutottak. Azt hitték, valami baj van, és a szegény tücsköt nyomban 

kitessékelték. Csak messziről hallgathatta, hogy mit művelnek az ügyetlenek az ezüsthegedűvel.  
A csiga meg sem bírta fogni, mert nem volt mivel; a póknál meg az volt a hiba, hogy azt sem 

tudta, melyik lábával fogja. A katicabogárnak botfüle volt. A sáska azt hitte, hogy ennivaló. A szöcske 
annyit ugrált vele − jaj, még majd elejti!  

A tündér mindegyikre csak a fejét csóválta. Mire alkonyodott, el is fáradt, és szomorúan 
bocsátotta haza az utolsó ügyetlen jelentkezőt.  

Ekkor egy nagyhasú béka elébe ugrott, kérte a hegedűt.  
− Soha! − villant haragosat a tündér szeme. Akkor inkább törjön porrá, szakadjon el minden 

húrja!  
Fogta az ezüsthegedűt, és a sűrű fűbe hajította.  
Az égen éppen akkor gyúltak ki a csillagok. Elpihent a rét, aludni ment a sok bogár. A tündérke 

is tenyerébe hajtotta szép fejét. Csak a tücsöknek nem jött álom a szemére. Fájó szívvel kóborolt az 
illatos füvek rengetegében. Hát, amint lehorgasztotta azt a kicsúfolt, nagy fejét, egyszer csak 
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megcsillant előtte valami a holdsugárban. Uramfia! ... Az ezüsthegedű! ... De milyen állapotban! 
Húrjai leszakadtak, oldala behorpadt. A tücsök majdnem sírva fakadt.  

Gyöngéden felvette, forgatta, azután 
kötözgetni kezdte a húrokat, és az oldalát egy kis 
kaviccsal kiegyengette.  

− Kipróbálom! − gondolta merészen, amikor 
elkészült vele, és az egész világról megfeledkezve 
hegedülni kezdett. Tücsökszíve minden bánatát, 
örömét és vágyát elmuzsikálta.  

A májusi szél is felrezzent egy 
vadrózsabokor mélyén, és együtt indultak el, 
megkeresni az ismeretlen zenészt.  

A tücsök éppen szíveszakadtából húzta, 
amikor megszólalt mögötte a tündér:  

− Ki játszik az én ezüsthegedűmön?  
Szegény tücsök úgy megijedt, alig állt meg 

a lábán.  
− Kérem szépen... Bocsánatot kérek... − 

dadogta, − én csak megjavítottam és kipróbáltam, 
hogy szól-e, de most visszaadom. Ne tessék rám 
haragudni.  

− Csodálatos kis hegedűs vagy! − hajolt le 
hozzá − legyen a tiéd a hegedű, örökre!  

− Az enyém? −  ámult el a tücsök, és valósággal beleszédült a boldogságba.  
− Igen, mert te nemcsak muzsikálni tudsz rajta, hanem meg is becsülted − felelte a tündér. − Most 

pedig hegedülj tovább! Este még szebben szól, mint máskor. 
A májusi szél szelíden megsimogatta, a tündér pedig szebben mosolygott, mint a csillagok. 

 
(Fésüs Éva nyomán) 
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Oldd meg a következő feladatokat! 

 
 1. Mit kapott a pók a tündértől? Karikázd be a helyes válasz betűjelét! 

A. kicsi házat 

B. fonalat 

C. kosárkát 

D. kalapot  

Nem a diák tölti ki. 

KÓD 

 

 

 

 

 

 
 2. Mit csináltak a pillangók? Karikázd be a helyes válasz betűjelét! 

A. táncolni mentek 

B. szétszéledtek 

C. elrepültek 

D. elaludtak  

Nem a diák tölti ki. 

KÓD 

 

 

 

 

 

 
 3. Hová állt a zsémbes hörcsög? Karikázd be a helyes válasz betűjelét! 

A. a rét közepére 

B. a lakása ajtajába 

C. a meleg kövekre 

D. a raktár ajtajába  

Nem a diák tölti ki. 

KÓD 

 

1. 

2. 

3. 
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 4. Hol találta meg a tücsök a hegedűt? Karikázd be a helyes válasz betűjelét! 

A. az illatos füvek rengetegében 

B. a tündérraktár mélyén 

C. a százszorszépek között 

D. az erdő közepén 
 

Nem a diák tölti ki. 

KÓD 

 

 

 

 

 
 5. Miért nem gondolt előbb a tündér arra, hogy a tücsöknek adja a hegedűt? 

Karikázd be a helyes válasz betűjelét! 

A. mert meg akarta tartani magának 

B. mert nem szerette a tücsköt 

C. mert a tücsök nem volt ott a százszorszépes körben 

D. mert nem hitte, hogy meg tudja szólaltatni 

Nem a diák tölti ki. 

KÓD 

 

 

 

 

 
 6. Kösd össze a szereplőket a hozzájuk tartozó cselekvésekkel!  

Szereplők  Cselekvések 

A tündér  Mentegetőzött, hogy nem akarta elvenni a hegedűt, csak 
megjavította, és kipróbálta. 

A hörcsög  Rájött, hogy igazán az érdemli meg az ezüsthegedűt, aki 
megbecsüli. 

A tücsök   
 

Nem a diák tölti ki. 

KÓD 

 

 

 

4. 

5. 

6. 
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 7. Folytasd a mondatot! Karikázd be a helyes válasz betűjelét! 

A szarvasbogár azért nem tudta megszólaltatni a hegedűt,.... 

A. mert meglökte valaki. 

B. mert nem jól fogta. 

C. mert szarvai beleakadtak a húrokba. 

D.  mert elejtette.  

Nem a diák tölti ki. 

KÓD 

 

 

 
 8. Miért haragudott meg a szarvasbogár a tücsökre? Karikázd be a helyes válasz 

betűjelét! 

A. mert szándékosan kibotlasztotta 

B. mert véletlenül rálépett a lábára 

C. mert szándékosan rálépett a lábára 

D. mert be akart menni a százszorszép körbe 

 
 

Nem a diák tölti ki. 

KÓD 

 

 

 

 
 9. Miért nem adta végül oda a hegedűt a tündér a szézszorszép körben levő 

állatoknak? Karikázd be a helyes válasz betűjelét! 

A. mert sokan voltak 

B. mert nem tudták megfelelően használni 

C. mert ellenségeskedtek 

D. mert eldobta a fűbe 

Nem a diák tölti ki. 

KÓD 

 

 

 

7. 

8. 

9. 
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 10. Miért akarta a tücsök visszaadni a hegedűt a tündérnek? Karikázd be a helyes 

válasz betűjelét! 

A. mert megunta 

B. mert azt hitte, valami rosszat tett 

C. mert nem tudott rajta játszani 

D. mert nem szerette a hangját 

Nem a diák tölti ki. 

KÓD 

 

 

 

 
 11. Miért fütyülte ki a hörcsög a cincért? Fogalmazz meg három lehetséges 

okot!  

 

 

 

 

Nem a diák tölti ki. 
 

KÓD – Tartalom  
 

 
 

KÓD – Helyesírás 
 

 

 
 
 

12. Döntsd el, hogy igazak vagy hamisak az alábbi kijelentések! Jelöld őket I vagy 

H betűvel! 

 A tücsök bánatában kóborolt a réten, amikor megtalálta az ezüsthegedűt. ____ 
 
 A májusi szél nem támogatta a tündér döntését.___ 

Nem a diák tölti ki. 

KÓD 
 
 
 
 
 
 

11. 

11. 

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

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

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

10. 

12. 
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13. Döntsd el, hogy igazak vagy hamisak az alábbi kijelentések! Jelöld I vagy H 
betűvel! 

 
 A fürge futrinkák a tündér kedvében akartak járni.____ 

 A szarvasbogár alázatosan viselkedett a hegedűvel. ____ 
 Nem a diák tölti ki. 

KÓD 
 

 

 

 
 14. Fogalmazd meg négy mondatban, miből derül ki a tücsök szerénysége! 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nem a diák tölti ki. 
 

KÓD – Tartalom  
 

 

 

 

KÓD – Helyesírás 
 

 

 
KÓD – Központozás 

 

 

 

15. Írj egy fogalmazást arról, hogyan mesélte el a tücsök a családjának a hegedű 
megszerzésének történetét! 

Fogalmazásod írásakor figyelj a következő szempontokra: 
 

• Mutass be 4 okot, amiért szerette volna megkapni a hegedűt! 
• Válassz megfelelő címet a fogalmazásodnak! 

• A fogalmazásod terjedelme 10−12 sor legyen! 

• Figyelj a helyesírásra, az írásjelek helyes használatára, a szövegnek a lapon való 
elhelyezésére! 
 

14. 

14. 

14. 

1. .................................................................................................................................... 

2. .................................................................................................................................... 

3. .................................................................................................................................... 

4. .................................................................................................................................... 

13. 
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Nem a diák tölti ki. 

KÓD - Tartalom: 

 
 
 

KÓD – Helyesírás: 

 
 
 

KÓD – Központozás: 

 
 
 

KÓD – Írásbeli szövegalkotás (összetettség/eredetiség/cím) 
 

 
 

 

Gratulálunk! A teszt végéhez érkeztél! 
 

 

 

 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

15. 

15. 

15. 

15. 


