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MIKES KELEMEN MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM TANTÁRGYVERSENY 

2017. március 25. 

8. osztály 

 

A tételek kidolgozására szánt idő: 3 óra 

I.                                                                                                                                                  30 pont 
 

Olvasd el figyelmesen az alábbi verset, majd oldd meg a feladatokat! 
 

Weöres Sándor: Hárman-négyen 

 

Mi hárman-négyen kopár réten                             

megyünk az éji hóesésben. 

 

 Fehér függöny fekete égen,                                         

nem látszik csillag a vidéken. 

 

  Fázunk, s már alig vagyunk ébren,                                                 

de lábaink bírják serényen. 

 

  A gémberítő téli éjben,                                                             

zsibbadt lépteink ütemében 

 

a jelenlétünk mintha régen                                                

elmúlott volna észrevétlen. 

 

Nem most sietnénk hárman-négyen                    

az iránytalan messzeségben. 

 

Tanya már nem és tanya még nem                              

csak hóhullás a mindenségben. 

 

 Emlék, bár most történik éppen:                                             

megyünk az éji hóesésben. 

 

 Kis öröklét, nagy öröklétben,                                                            

a dermesztő végtelenségben. 

 

1. Értelmezd 15-20 mondatos szövegben a verset, figyelembe véve a következő szempontokat: 
o a vers témája 

o szóképek és stílusalakzatok szerepe, értelmezése 

o a  hó és a szakadatlan gyaloglás  motívumok jelenléte, szerepe 

o a verszárlatban megfogalmazott általánosítás szerepe                                                    20 pont 

2. A vers hangulatához is igazodva írj 10-12 mondatos monológot Hová tűnt a menedékház? 

címmel!                                                                                                                                        10 pont 

                                                                                                                                                                                                                               
II.                                                                                                                                                             40 pont 

Olvasd el figyelmesen az alábbi szövegrészletet, majd oldd meg a feladatokat! 
 

Először volt az udvar.  

Az udvart, középen az autóronccsal, PazárMicu fedezte fel, és még Dunainak is csak hónapok múlva 

árulta el. Márpedig mindenki tudja, hogy Pazár és Dunai a legjobb barátok. De hát az ember nem 

mindennap bukkan egy ilyen udvarra.(leírás) 

PazárMicu, ha belépett ebbe az udvarba, császár volt.  

Igazán senki se vegye tőle rossz néven, hogy nem szólt mindjárt Dunainak. De aztán eljött egy nap, 

amikorPazárMicu azt mondta: ( párbeszéd) 

 

1. A megjelölt helyeken egészítsd ki leírással, illetve párbeszéddel!                              15 pont 

2. A szöveghangulathoz igazodva írd meg a történet folytatását egy-másfél oldalas 

elbeszélő szövegben!                                                                                                       25 pont 
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III.                                                                                                                                                               20 pont 

1. A megadott körülírásokra  találj olyan szólásokat, amelyek a fej szót tartalmazzák! 

                    12 pont 

a. Férjhez megy. 

b. A lényegre tapintott. 

c. Kitartás!                                                                                                             

 

2. Melyik közmondást rejtik a csupa „e” betűt tartalmazó mondatok?             8 pont     

                    

a. Rengeteg rendes ember elhelyezkedhet egyetlen keskeny kereveten. 

b. Eszed legyen testednek ereje helyett. 

c. Verebet testfedezete, embert nem ellenfele jellemez. 

d. Nem selyembe tekert testek tesznek embert.                                                                        

                                                                        

  Megjelenés: 10 pont  

         Összesen: 100 pont 
 


