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MIKES KELEMEN MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM TANTÁRGYVERSENY 

2017. március 25. 

5. osztály 

 

A tételek kidolgozására szánt idő: 2 óra 

I.                                                                                                                                         30 pont 
 

Trapiti egy vastag, kissé viseltes meséskönyv előtt ült, és olyan riadt tekintetet vágott, 

mintha ki akarnák húzni a fogát. Olivér szórakozottan pillantott rá. Éppen egy tulipános 

festményen munkálkodott. Hány szirma is van egy tulipánnak?! 

 – Mi baj, Trapiti? – kérdezte Olivér. 

 – A Farkas meg fogja enni Piroskát és a nagymamát! – vacogta Trapiti. Olivér 

nyomban megnyugodott. Fölsóhajtott, és részletes magyarázatba kezdett. 

 – Ez már csak így van, Trapiti. Megeszi őket. Befalja. Hanem aztán, tudod, jön a 

vadász, és megmenti őket... 

 Trapiti még mindig remegett. Odarángatta Bánatos Olivért a mesekönyvhöz, és 

remegő ujjal a könyv egyik képére mutatott. Nem volt különös kép, Olivér sokszor látta már. 

Piroska gyanútlanul sétál az erdőben, kosara dugis-dugig mindenféle ínyencséggel, mazsolás 

kaláccsal, süteménnyel, boros palackkal, sült kolbásszal, almakompóttal, miközben egy 

málnabokor mögül a farkas leselkedik nem is annyira vad, mint inkább, milyen különös, 

bánatos pofával. Az erdei keresztútnál látni lehetett a vadász faházacskáját is, az volt ráírva: 

„Vadászház.” 

 Hoppla, csakhogy most az ajtón is függött egy táblácska! Ez a tábla eddig nem volt 

ott! Szentséges lekváros palacsinta! Olivér nagy szemeket meresztett, és olyan közel hajolt, 

hogy csaknem beleverte az orrát a könyvbe. Micsoda?! Hohó?! Hiszen mi van a 

táblácskára írva! „Elmentem szabadságra, két hétig leszek oda, veszek új kalapot, csíkos 

zoknit és sok fagyit nyalok el, későn kelek és soká fekszem le. A Vadász.”  

 Olivér megértett mindent. Ha a vadász szabadságon van, akkor senki se menti meg 

Piroskát és a Nagymamát! A vadász elment szabadságra, mert a vadászoknak is kell a 

szabadság, nagyon elfáradt már a puskacipelésben meg az őzikeetetésben. Bánatos Olivér 

Trapitira meredt, aki a fejét vakarta. Nagyon gondolkodott. Aztán egyszer csak felkiáltott.

 – Megvan! Kitaláltam. Elmegyünk a mesébe! 

(Darvasi László: Nagymamát nem eszi meg a farkas! És Piroskát sem! – részlet) 

 

1. Kik a részlet szereplői? Mit tudunk meg róluk?              4 pont 

2. Ki lehet Trapiti? Milyennek képzeled el?               6 pont 

3. Értelmezd az alábbi kifejezéseket                           4 pont 

„kissé viseltes meséskönyv” 

 „riadt tekintetet vágott, mintha ki akarnák húzni a fogát” !              

4. Milyen, a Grimm-mesétől eltérő, szokatlan esemény történt az olvasott részletben?    

                                                                                                                                         3 pont                     

5. Mit látott a képen Trapiti és Olivér?                          3 pont 

6. Folytasd a történetet 8-10 mondatban, vedd figyelembe a címet is!                      10 pont 
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II.                                                                                                                                         40 pont 
 Weöres Sándor: A béka-király 

 

  Nád alól és gőz alól 

  Vízi várból nóta szól, 

  Vízi várban zöld kövön 

  Dalol Ung király – 

 

  Hallja kinn a sima rét 

  Ung királynak énekét, 

  És nótára hajladoz 

  Lepke és fűszál. 

 

 Képzeld el, hogy az itt szereplő béka egy elvarázsolt királyfi! Írd meg a saját 

mesédet, amiben elmondod, hogyan lett béka Ung királyfiból! A történeted végére 

változtasd vissza a mesehőst! 

 Adj címet is a mesének! 

 

III.                                                                                                                                    20 pont 
                

1. Alkoss legalább öt értelmes szót a következő szavakból! Minden szót csak egyszer 

használhatsz fel.                               10 pont
                     
Pl.: Ő, ÁT, HELY, ÁR, HAT, KEL=  HATÁRÁTKELŐHELY 

 

 BOT, Ó, ALOM, ÁT, HAT, ÉN, ÁSZ, DÍJ, HAL, AD, ADÓ, ELEM, ÁR, SOK, LÁT, TÖRT. 

 

2. Az alábbi szavakban elbújtak a mássalhangzók. Találd ki, melyik szóra gondoltunk!  

                           10 pont 

Pl.:  szín: e é = fehér 

 

 ékszer: a á 

 jármű: e e a u ó 

 szerszám: a a á 

 csapatsport: é i a a 

 tanszer: o a ó 

 

        Megjelenés: 10 pont 

         Összesen: 100 pont 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


