Feladatlap magyar nyelv és irodalomból a 8. osztályosoknak
Megoldókulcs
A javítás általános szempontjai
Helyesírási hibákért maximum 5 pont vonható le.
Rendezetlen, nehezen olvasható írásképért maximum 3 pont vonható le.
1. Melyik irodalmi alkotásban szerepelnek az alábbi szereplők? Nevezd meg a szerzőt és
a mű címét!
a) Csónakos
A szerző neve: Molnár Ferenc
A mű címe: A Pál utcai fiúk
b) Sárközi
A szerző neve: Gárdonyi Géza
A mű címe: Egri csillagok
c) Bence
A szerző neve: Arany János
A mű címe: Toldi
d) francia király
A szerző neve: Petőfi Sándor
A mű címe: János vitéz
e) Sós Pál
A szerző neve: Mikszáth Kálmán
A mű címe: A néhai bárány
Adható: 5, 4, 3, 2, 1, 0 pont.
Csak a szerző és a mű címének helyes megnevezéséért adható 1 pont.
2. Olvasd el az alábbi művet, majd válaszolj a kérdésekre!
Négy szócskát üzenek, vésd jól kebeledbe, s fiadnak
hagyd örökül, ha kihúnysz: A haza minden előtt.
a) Az alkotás műfaja: epigramma
b) Az alkotás verselési rendszere: időmértékes
c) Az első sor verselésének megnevezése: hexameter
d) A második sor verselésének megnevezése: pentameter
e) Nevezzen meg egy hasonló műfajú és ritmikájú alkotást!
A szerző neve és a mű címe: pl. Kölcsey Ferenc: Huszt; Janus Pannonius: Pannónia dicsérete
Adható: 5, 4, 3, 2, 1, 0 pont
3. Értelmezd József Attila költeményét a műfaji és a stilisztikai sajátosságok
figyelembevételével! Értelmezésed legalább 10 mondatból álljon!

Tedd a kezed
Tedd a kezed
homlokomra,
mintha kezed
kezem volna.
Úgy őrizz, mint
ki gyilkolna,
mintha éltem
élted volna.
Úgy szeress, mint
ha jó volna,
mintha szívem
szíved volna.
Adható: 20, 19, 18, 17, 16, 15, 14, 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0 pont.
4. Egészítsd ki az alábbi műrészleteket, majd add meg a részlet szerzőjének nevét és a
mű címét!
a)
Bal sors akit régen tép
Hozz rá víg esztendőt
Megbünhödte már e nép
A multat s jövendőt!
A szerző teljes neve: Kölcsey Ferenc
A mű címe: Hymnus / Himnusz
b)
A nagy világon e kivűl
Nincsen számodra hely;
Áldjon vagy verjen sors keze:
Itt élned, halnod kell.
A szerző teljes neve: Vörösmarty Mihály
A mű címe: Szózat
c)
Sehonnai, bitang ember,
Ki most ha kell, halni nem mer,
Kinek drágább rongy élete,
Mint a haza becsülete.
A szerző teljes neve: Petőfi Sándor
A mű címe: Nemzeti dal
d)

Mint ha pásztortűz ég őszi éjszakákon,
Messziről lobogva tenger pusztaságon:
Toldi Miklós képe úgy lobog fel nékem
Majd kilenc-tíz ember-öltő régiségben.
A szerző teljes neve: Arany János
A mű címe: Toldi
Adható: 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0 pont.
A részlet kiegészítésért adható: 4, 3, 2, 1, 0 pont.
A szerző teljes nevéért adható: 4, 3, 2, 1, 0 pont.
A mű címéért adható: 4, 3, 2, 1, 0 pont.
5. Oldja meg az alábbi nyelvi-nyelvtani feladatokat! A példákat az alábbi
példamondatból vegye!
Őszbe csavarodott a természet feje,
Dérré vált a harmat, hull a fák levele
a) zöngésség szerinti részleges hasonulás: őszbe
b) teljes hasonulás: dérré
c) birtokos jelzős szószerkezet: természet feje / fák levele
d) szóelemző írásmód: őszbe
e) eredményhatározós szószerkezet: dérré vált
f) az első és a második tagmondat közti grammatikai-logikai viszony: magyarázó /
kapcsolatos
g) szótő + rag: őszbe / dérré
h) kötött tő: level
Adható: 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0 pont.

