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VIII. OSZTÁLY 

2. változat 

 

A tételek kidolgoz{s{ra sz{nt idő: 3 óra 

 

I. 35 pont 

Olvasd el figyelmesen a következő szövegeket, majd oldd meg a feladatot! 
 

A felnőttek sem tudj{k mindig, mi igaz és mi nem, csakhogy nem lehet rájuk szólni. 

Ha aput megkérdem, igaz-e, hogy én egy óriási gyerekvárost fogok építeni, ha nagy leszek, azt 

mondja: igaz. Jó. De akkor nagymama miért mondja, hogy ki tudja, megérjük-e azt, fiam? Hát ha nem 

egészen biztos, akkor miért igaz? - Vagy igen, vagy nem, mert nekem tudnom kell, hogy a gyerekvárosra 

növök fel vagy valami másra. Gyurival úgy képzeltük el, hogy egy szép kis tisztáson, fadarabokból házikókat 

építünk, és a gyerekekkel kiköltözünk oda. A felnőttek csak néha jöhetnek l{togatóba, mondjuk hétfőn, m{s 

napokon tilos. 

A gyerekvárosban mindent a gyerekek fognak készíteni: házat, autót, villamost, földalatti buszt, még 

földfelettit is, és semmiért sem kell majd fizetni. A város központjában lesz egy tábla, amire ráírjuk, hogy 

nálunk mi a szabály. Aki nem viselkedik szabályosan, azt megbüntetjük. Idegesen beszélünk vele, és 

kiküldjük a gyerekv{ros szélére. Vagy egyszerűen nem engedjük, hogy azt csin{ljon, amit szeretne, és m{r ez 

is büntetés lesz neki. A mi városunkban parkok lesznek, meg sok gyümölcsfa, amikre fel lehet mászni, mert a 

f{kkal egyszerre létr{k is fognak nőni a földből. Az aprós{goknak földön fekvő f{t ültetünk, hogy akkor se 

tudjanak lepotyogni, ha éppen kedvük szottyanna rá. 

Biztos a szülők is fognak örvendeni, hogy a gyerekeik jó helyen, boldogan élnek. Csak azért nem 

engedjük be őket, hogy olyan felnőttek ne jöhessenek oda, akik azt hiszik, hogy a gyerekek csak arra valók, 

hogy örökké figyelmeztessék őket. 

Nálunk sokkal több minden lesz szabad, mint otthon. És ha valami nem sikerül, azt meg lehet próbálni még 

egypárszor, mert ott senki sem lesz ideges, még akkor sem, ha valami elromlik. 

A gyerekvárosban lesz egy játéküzlet, ahol egyenesen olyan játékokat árulnak, amelyeknek egy kicsi 

hibájuk van. Azért, hogy ne is kelljen vigyázni rájuk, csak játszani velük. Egy másik üzletben pedig csak 

olyan ruh{t {rulnak, amin sem a pecsét, sem a szakad{s nem vevődik észre. A vízvezetékek csapj{ból 

m{lnaszörp fog folyni, a kerítések plasztelinből készülnek, hogy aki gyurmázni akar, az törhessen egy 

darabot. A tócsákban annyi lesz a víz, amennyit csak akar az ember, s akinek kedve tartja, nyugodtan 

belecaplathat, mert a gyerekvárosban ez így lesz szabályos. 

                                                  (Zágoni Olga: Gyerekváros – csak gyerekeknek) 
 

A v{ros az emberi településform{k legmagasabb szerveződési szintje. A vil{g népességének 

egyharmada városokban él. A városlakóknak sokféle szolgáltatásra van szükségük: vízre, csatornára, 

energiára, egészségügyi intézményekre, közlekedésre, iskolákra és üzletekre. A szolgáltatások gondos 

szervezést igényelnek. Elhanyagolt, rosszul szervezett városokban kényelmetlen és egészségtelen az élet, 

rosszak a lak{skörülmények, torlódik a forgalom, szennyezett a levegő. (...) A v{rosközpont többnyire a 

település legrégebbi része. Körülötte épültek fel az ipari és lakónegyedek. A város egyes részeit úthálózat köti 

össze.    

(Városok, részlet a Képes gyermekenciklopédiából) 
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Hasonlítsd össze a két szöveget! Értelemezésedben figyelj a következő szempontokra: 

1. a címek értelmezése  

2. a városról közölt ismeretek 

3. a szövegek stílusa, szóhasználata 

4. a szöveg kommunikációs funkciója 

5. a szövegek hangulati, érzelmi hatása 

 

II. 35 pont 

Alakítsd át 15–20 mondatos irodalmi szöveggé a következő tudományos szöveget! 

V{laszthatsz a következő szövegtípusok közül: leíró szöveg, monológ, párbeszéd, elbeszélés, 

élménybeszámoló. Írásodnak adj címet! 

  

A vidámpark, szórakoztató park vagy témapark tömegek szórakoztatására egybegyűjtött 

mutatványok és más szórakoztató tevékenységek együttes megnevezése. Egy vidámpark komplexebb, mint 

egy városi park vagy játszótér, {ltal{ban gyerekek, tinédzserek és felnőttek szórakoztat{s{ra is alkalmas. 

 

III. 20 pont 

1. Oldd meg a következő szóegyenletet úgy, hogy értelmes szó legyen a megold{s! 

 

Pl. rágószerv + közvetítés = vendégül látás  fog + adás = fogadás 

 

ételízesítő + erődítmény = v{gyakozó 

idős + arra a helyre + kacat = szorongás 

hím + ének + {llat = tűzhely 

téli közlekedési eszköz + vacok = részvét  

fogoly + háziállat = tolvaj 

 

2. Milyen keresztnevekkel alkothatnak összetételeket a következő főnevek?  

 

Pl.   bab = juliskabab 

 

...bogár, ...kosár, ...csutka, ...pecsenye, ...körte  

 

Megjelenés: 10 pont 

Összesen: 100 pont 

 

http://hu.wikipedia.org/w/index.php?title=Sz%C3%B3rakoztat%C3%A1s&action=edit&redlink=1
http://hu.wikipedia.org/wiki/J%C3%A1tsz%C3%B3t%C3%A9r

