
GIMIKAPU 

 

MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM 

 

TÉTELMINTA 

 

 

I. Olvasd el figyelmesen az alábbi szöveget, majd oldd meg a feladatokat!  40 pont 

 

PÜNKÖSD 

Pünkösd neve a görög pentekosztész (ötvenedik) szóból származik, ugyanis ez az ünnep a húsvétot 

követő ötvenedik napon kezdődik. Pünkösd a húsvét függvényében mozgó ünnep, május 10-e és június 

13-a között.  

A pünkösdi királyválasztásról a középkor óta vannak adataink. A 17. század végén és a 18. század 

elején a huszárezredekben „májuskirályt” választottak. A közmondás is ismert: „Rövid, mint a pünkösdi 

királyság.” A többnyire lóversennyel vagy más ügyességi próbával választott pünkösdi király hatalma egy 

évig tartott. A múlt századi szokásgyűjtemény részletesen közöl egy lovasversennyel történő pünkösdi 

királyválasztást a Dunántúlról. A győztest és lovát virágokkal és szomorúfűzágakkal borították be. „Egy 

évig azután őt nevezik pünkösdi királynak. Nem kell pedig hinni, hogy ez csak valami üres cím. Járnak 

emellé hatalmas kiváltságok. A pünkösdi király egy évig minden lakodalomba, ünnepélyre, mulatságra 

hivatalos, minden kocsmában ingyen rovása van, amit elfogyaszt, fizeti a község, lovát, marháját 

tartoznak a társai őrizni, s ha netán valami apró vétséget követne el, azért testi büntetéssel nem illetik. 

Ilyen nagy úr a pünkösdi király egy álló évig”. 

(Forrás: Magyar néprajz nyolc kötetben. VII. kötet. Folklór 3. – Népszokás, néphit, népi vallásosság) 

 

1. Válaszolj a kérdésekre a szöveg alapján!       12 pont 

a. Mit jelent, hogy a pünkösd mozgó ünnep? 

_______________________________________________________________________________ 

 

b. Hogyan választották meg a pünkösdi királyt? 

 

_______________________________________________________________________________ 

 

c. Milyen kiváltságokkal járt a pünkösdi királyság? 

 

_______________________________________________________________________________ 

 

 

d. Miért mondhatták azt, hogy rövid, mint a pünkösdi királyság? Mit jelent a közmondás? 

 

 

              

2. Magyarázd el saját szavaiddal, hogy mit jelentenek az alábbi kifejezések a szöveg alapján! 
8 pont 

a. üres cím:       

b. kiváltság:    

c. apró vétséget követne el:  

d. testi büntetéssel nem illetik:  

 

 

 



 

3. Pótold a hiányzó mássalhangzókat!       5 pont 

ki…..ebb (s), á…..vány (l), u…..nyi (j), hu…..dogál (l), ú…..donság (j), fu…..doklik (l) , o…..hon (t), 

ná…..a (l), le….. (sz), ba…..ancs (k) 

 

4. Pótold a hiányzó magánhangzókat!       10 pont 

i/í: d…..sz…..tettük, k…..nál, d…..cséret, sz…..vesen;  

u/ú: …..jonc, b…..za, kap….., …..tál, hossz….., gy…..jt;  

ö/ő: csíp….., felel….., b…..jt, red…..s;  

ü/ű: gy…..löl, bet….., men….., t…..zes, keszty….. . 

 

5. Rendezd betűrendbe a következő neveket: Imola, Zsolt, Ágota, Szabolcs, Boróka!  5 pont 

 

________________________________________________________________________________ 

 

 

 

II. Képzeld el, hogy egy pajkos kiskutya és egy sündisznó beszélgetnek! A süni elpanaszolja, 

hogy ő attól fél, hogy tüskéi miatt sosem fog igazi barátokra lelni. Gondold végig, mit válaszol erre 

a kiskutya! Írd meg a párbeszédüket 15–20 sorban!     40 pont 

 

_________________________________________________________________________________ 

 

_________________________________________________________________________________ 

 

_________________________________________________________________________________ 

 

_________________________________________________________________________________ 

 

_________________________________________________________________________________ 

 

_________________________________________________________________________________ 

 

_________________________________________________________________________________ 

 

_________________________________________________________________________________ 

 

_________________________________________________________________________________ 

 

_________________________________________________________________________________ 

 

_________________________________________________________________________________ 

 

_________________________________________________________________________________ 

 

_________________________________________________________________________________ 

 

_________________________________________________________________________________ 

 

_________________________________________________________________________________ 

 

_________________________________________________________________________________ 

 

_________________________________________________________________________________ 

 

_________________________________________________________________________________ 



 

_________________________________________________________________________________ 

 

_________________________________________________________________________________ 

 

_________________________________________________________________________________ 

 

_________________________________________________________________________________ 

 

_________________________________________________________________________________ 

 

_________________________________________________________________________________ 

 

_________________________________________________________________________________ 

 

Helyesírás 10 pont         Megjelenés 10 pont 

 

Jó munkát!  


