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Név: ...........................................................  Város: .............................................  

Osztály: ......................................................  Iskola: .............................................  

Tagozat: .....................................................  ........................................................  



I. Szövegértés 
 

Iskolai történet 
 
 

   A kaposvári nyolcadikosok már nagyon várták a tavaszi szünetet. Elfáradtak, szerettek 
volna nagyokat lustálkodni, együtt lenni a családjukkal és persze szórakozni. Szórakozni 
azonban, barátok nélkül nem lehet. Ezért a lányok megkezdték a szervezkedést a szünet előtti 
utolsó héten. 
   Kata, Bori és Szabina ebéd után az udvaron izgatottan beszélgettek. 

- Mi lenne, ha eljönnétek hozzánk Pécsre csütörtökön és szombatig maradnátok?- 
kérdezte Szabina. 

- Nem jó! Anyukám biztosan nem engedné. Nem olyan hosszú ez a tavaszi szünet. - 
mondta Bori. 

- Nekem is segítenem kell otthon a készülődésben. Takarítanom kell, segítenem kell 
anyunak a konyhában. Ráadásul a tojásokat évek óta a nagymamámmal és az 
öcsémmel hármasban festjük. – magyarázta Kata. 

- Unalmas lesz nélkületek a szünet! - mondta Szabina. 
- Ez igaz! Majd kamerázunk vagy írunk egymásnak facebookon. – mondták a lányok. 
- Mi lenne, ha az utolsó tanítási nap délutánján közösen mennénk moziba és utána 

mindenki csinálná a saját dolgát? – kérdezte Szabina. 
- Ez jó ötlet. Így nem lenne gond a családi programokkal sem. – lelkendezett Kata. 
- Hogyan gondolod? – kérdezte Bori.  
- A moziban azokból a filmekből választunk, amit aznap délután játszanak. – 

magyarázta Szabina. 
- És a hazautazás? – kérdezte Kata. 
- Megnézzük a menetrendeket is. 

A lányoknak Judit néni megengedte, hogy délután használják a számítógépet. Kata, Bori és 
Szabina közösen böngészte az internetet. Megnézték a moziműsort és a menetrendet is. 

- Nézzétek csütörtök délután három film is lesz! Az éhezők viadala, a Star wars 7 és a 
Saul fia. Mindegyiknek vége van öt órára. – mondta izgatottan Bori. 

- Nekem megy buszom 17:08-kor Pécsre. Rohannom kell, de jó lesz! – mondta Szabina. 
- Nem, nem jó! A reklámok miatt biztosan egy kicsit később lesz vége. Válassz inkább 

egy későbbi járatot! – magyarázta Bori. 
- Van egy fél hatkor is. Az jó lesz. Tíz perc gyalog a mozitól a buszállomás. – mondta 

Szabina. 
- Az én buszom 17:45-kor indul. Biztosan elérem, este hétre Siófokon leszek. - mondta 

Kata. 
- Majd lekísérlek benneteket a buszpályaudvarra és indulásig dumálunk. Utána haza 

sétálok. 
- Rendben. – egyeztek bele a lányok. 
- Na, de melyik filmet válasszuk?- kérdezte tanácstalanul Szabina  
- Olvassuk el a filmajánlókat! Az talán segít a választásban. - magyarázta Bori. 
- Nagyon sok jót hallottam a Saul fiáról. Anyáék beszélgettek róla otthon. Oscar-díjat is 

kapott. – mondta Szabina. 
- Oscart? Akkor biztos, hogy jó! Nézzük azt! – javasolta Kata. 
- Ne siesd el a döntést! Anyukám mondta, hogy a második világháború idejében 

játszódik, Auschwitzban, egy zsidó rabról szól. Ő látta és azt mondta, hogy nagyon 
megrendítő film. – mesélte Bori. 

- Annyira nem lehet elszomorító. Nézd, 12-es karika van a plakátján!- hitetlenkedett 
Szabina. 



- Olvasd csak el a műfaját! Filmdráma. Már töri órán is majdnem sírtam, amikor a 
második világháborúról és a zsidókról tanultunk. Ráadásul mivel magyar film, felirat 
sincs hozzá. – mondta Bori. 

- Akkor ezt nem nézzük. – jelentette ki határozottan Kata. – Mi van még? 
- Star wars 7. Ezt is tizenkét éves kortól ajánlott nézni. Ez egy fantasztikus film, egy 

sci-fi. – mondta Szabina  
- Apám és az öcsém Star wars rajongó. Van pólójuk és bögréjük is ezzel a felirattal. Az 

öcsém még a legokat is gyűjti. Már rengeteg űrhajója van. – mesélte Bori. 
- Van hozzá felirat? – kérdezte Kata. 
- Választhatjuk a feliratos filmet is. Az egyik teremben szinkronizálva, magyar hanggal 

megy. A másik teremben angolul, de magyar felirattal vetítik. – mondta Szabina a 
moziműsor tanulmányozása közben. 

- Hagyjuk, szerintem fiúknak való film! – legyintett Bori. 
- Akkor marad Az éhezők viadala. Amit most vetítenek az, az utolsó része a 

történetnek. – mondta Szabina. 
- Mi Borival láttuk az előző részeket. Nagyon jóképű színészek szerepelnek benne. A 

főszereplő pedig Katniss, az ő képe van a plakáton. – mesélte Kata. 
- Elmesélitek az előző részeket? – kérdezte Szabina. 
- Persze! De csütörtökig meg is tudjuk együtt nézni őket. Fent vannak a neten. – 

válaszolta Bori. 
- Nem félelmetes? Tizenhatos karika van a plakáton - kérdezte Szabina 
- Ez egy nagyon izgalmas sci-fi. A jövőben játszódik. Amerika már nem létezik. 

Helyette van Panem országa, ahol minden évben megrendezik az Éhezők viadalát. – 
magyarázta Kata 

- Jó, rendben legyen ez a film. – egyezett bele Szabina. – De még meg kell beszélni 
anyuékkal, hogy engedjenek el bennünket moziba. 

- Akkor ma mindenik ír a szüleinek és ha ők beleegyeztek, lefoglaljuk a jegyeket. – 
jelentette ki határozottan Bori. 

A lányok este a diákotthonban számítógépen megbeszélték a szüleikkel a csütörtöki 
programot. Katának és Szabinának is megengedték, hogy a tavaszi szünet előtt moziba 
menjenek a barátaikkal. Bori este otthon mesélt a terveiről édesanyjának. Természetesen ő is 
elengedte a lányát moziba. Még büszke is volt rá, hogy ilyen ügyesen és körültekintően 
szervezett programot a barátaival. 

Másnap a lányok közösen foglaltak jegyet az előadásra. 
 
 
 
 
 
 
I/1. Adj új címet a történetnek! _________________________________  

 

 

Össz.2pont/____ 

 



 

I/2. Jelöld a szavak, kifejezések (történetbeli) jelentését! Írd a megfelelő betűket a 

négyzetekbe! 

 

a, tanácstalan     Alapos, mindenre gondol a szervezésnél. 

 

b, körültekintő     A film eredeti hangját lecserélték. 

      (Magyarországon magyar hangra) 

 

c, megrendítő     Nem tudja, hogy mit csináljon. 

 

d, szinkronizált film Egy dologért túlzottan lelkesedő 

személy. 

 

e, rajongó     elszomorító 

 

 

Össz.5pont/____ 

I/3. Mondd másképp! 

dumál:…………………………………………………… 
rohan:……………………………………………………. 
net:………………………………………………………. 
böngészi:………………………………………………… 
hitetlenkedett:……………………………………………. 
 

          Össz.5pont/____ 

I/4. Válaszolj a kérdésekre! 
 
1 Mikor játszódik a történet? 
_________________________________________________________________________ 1p 
 
2 Kik a történet főszereplői? 
 
_________________________________________________________________________ 3p 
 
3 Mit vártak a nyolcadikos diákok? 
 
_________________________________________________________________________1p 
 
4 Miért várták a szünetet? 
 
_________________________________________________________________________3p 



5 Mi volt Szabina első ötlete? 
 
_________________________________________________________________________2p 
 
6 Miért nem engedné el Borit édesanyja Pécsre? 
 
_________________________________________________________________________1p 
 
7 Milyen családi hagyomány van Katáéknál? 
 
_________________________________________________________________________2p 
 
8 Hol laknak a lányok? 
 
_________________________________________________________________________ 3p 
 
9 Melyik busszal tud hazamenni Szabina? 
 
_________________________________________________________________________1p 
 
10. Miért kellett Szabinának későbbi buszt választania? 
 
_________________________________________________________________________3p 
 
11. Sorold fel, miket vettek figyelembe a lányok a programszervezésnél! 
 
___________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________4p 

 
12. Milyen műfajú filmek közül válogattak a lányok? 
 
_________________________________________________________________________2p 
 
13 Miért választották Az éhezők viadala című filmet? 
 
___________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________2p 

14. Ki nem ismeri a film előző részeit? 

_________________________________________________________________________1p 

 
15 Hogyan kértek szüleiktől engedélyt a lányok a mozi látogatásra? 
 
_________________________________________________________________________2p 
 
16 Miért volt büszke Bori édesanyja? 
 
_________________________________________________________________________1p 
 
                    Össz.32pont/___ 



I/5. Egy hiányos vázlatot látsz. 
a , Egészítsd ki a mondatokat!       6p 
b, Írd a vázlatpontok számait a megfelelő szövegrész elé!   4p 
 

1. Tervek a ___________________-re. 

2. Beszélgetés az ________________ (Hol?) 

3. _________________ az interneten. 

- menetrend 

- _______________ 

4. Esti__________________ a _____________-kel. 

 

 

 

        Össz.10 pont/____ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Moziműsor 
 

 

 

II. Nézd meg jól a moziműsort! Válaszolj a kérdésekre! 

 

 

Előadások a CCKaposvár moziban: 2016/01/10 
           
Cím műfaj Korhatár Típus Nyelv Min Kezdés 

Star wars 7-Az ébredő erő sci-fi 12 SZ   136 14:00       19:15 

Star wars 7 Az ébredő erő 3D sci-fi 12 SZ   136   15:00       

Batman Superman ellen 
 - Az igazság hajnala akciófilm 16 F Ang 151       17:00   

Batman Superman ellen 
 - Az igazság hajnala 3D akciófilm 16 SZ   151     16:00     

Batman Superman ellen 
 - Az igazság hajnala akciófilm 16 SZ   151 14:00       19:00 

Bazi nagy Görög lagzi 2 vígjáték 16 SZ   95 14:00     17:30   

 
 
 
Ang- Angol 
F-feliratos SZ- szinkronizált Hu magyar nyelvű  Ov.- Eredeti nyelven felirat nélkül 
 
Felhívjuk a mozilátogatók figyelmét, hogy kedvezményes jegyet csak érvényes 
diákigazolvány, fogyatékos igazolvány és nyugdíjas igazolvány felmutatásával tudunk kiadni! 
 
 
 

Típus 2D Digitális  3D 

Teljes áru jegy 1280Ft 1880Ft 

Diák,gyerek, fogyatékkal élő, 
nyugdíjas 

1110Ft 1520Ft 

 
 



1. Keretezd be a plakáton az előadás helyét és idejét!        2p 
2. Ezt a moziműsort látta-e Kata, Bori és Szabina az interneten? _____________________1p 

Válaszodat indokold! Miért? _________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 2p 

3. Hány filmet játszanak a moziban?___________________________________________ 1p 

4. Milyen nyelven vetítik az SZ betűvel jelölt filmeket? ____________________________ 1p 

5. Mit jelent a táblázatban az F betű?___________________________________________  1p 

6. Az F betűvel jelölt filmben milyen nyelven beszélnek?___________________________ 1p 

7. Melyik a legrövidebb film? Hány perces?_____________________________________ 2p 

8. Hány forintért vehet jegyet egy nyugdíjas a Bazi nagy Görög lagzi című filmre? 

_________________________________________________________________________ 1p 

9. Mit kell magaddal vinned, ha kedvezményes jegyet szeretnél vásárolni? 

_________________________________________________________________________ 2p 

10. Meg lehet-e nézni Az ébredő erő című filmet felirattal?_________________________ 1p 

11. Délután fél 5-kor érkezel a mozihoz. Melyik filmek közül választhatsz? 

___________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________4p 

 

          Össz.19pont/___  

 

 

III. Fogalmazás 

 

Meghívtak moziba, de sajnos nem tudsz elmenni.  

Küldj hárommondatos sms-t! Kérlek, ne használj rövidítéseket! 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

 

Össz.10pont/_____ 

 



IV. Irodalom 

 

IV/1.a. Az írók,költők vezetéknevének betűi összekeveredtek. Írd le jól a művészek nevét 

keresztnévvel kiegészítve!  

 

 

a, órMa _______________________  b, lcsöeyK _________________________ 

c, ezsfJó ______________________   d, Vömartyrös ______________________ 

e, riczMó _____________________ 

 

            10p 

 

IV.1.b. A nevek betűjelét írd a megfelelő kép alá! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

            5p 

 

 

 

                  Össz.15pont/____ 

 



IV/2.a  Rejtvény 
 

1.          

2.               

3.              

4.               

5.                

6.            

7.             

8.              

9.            

 
 
 
1. Így hívták János vitéz szerelmét 

2. Toldi Miklós testvérének a keresztneve 

3. Nagy erejű hős, aki haragjában eldobott egy malomkövet. 

4. Vörösmarty Mihály műve. Minden ünnepély ezzel zárul. 

5. Műfaj. Általában úgy kezdődik: „Egyszer volt, hol nem volt……” 

6. Az igen ellentéte. 

7.Ady így nevezte szerelmét (Brüll Adélt) verseiben. 

8. Műfaj, a történetek híres történelmi eseményekről, személyekről szólnak, van 

valóságalapjuk. 

9. XX. századi híres költő: _________ Endre.        9p 
 

 
Megfejtés: _________________________    1p 
 

 
IV/2.b Írd le más szóval a megfejtést!  

_____________________________ = ______________________    2p 
 
 
          Össz.12pont/____ 



IV/3 Ebben a feladatban két költő képzeletbeli profilját látod. 
IV/3.a Találd ki, hogy kinek az adatait tartalmazza az adatlap! Írd a nevét a megfelelő 
helyre! 
IV/3.b A szógyűjtemény segítségével pótold a hiányzó elemeket! (A megoldáshoz nem 
kell minden szót felhasználnod.) 
 
 

Név:___________________     Név:____________________ 

 január 1        március 2 

Neme:férfi       Neme:férfi 

_____________ házastársa     Ercsey Julianna házastársa 

Tanulmányok:      Tanulmányok: 

__________________     Nagyszalonta 

Kecskemét,  Szabadszállás     _____________________ 

Sárszentlőrinc, Pest, Aszód, Selmec 

Életesemények:      Életesemények: 

Vándorszínész       segédtanító 

______________________     _____________________ 

______________________     _____________________ 

        _____________________ 

Idővonalra feltöltött művek:     Idővonalra feltöltött művek: 

Nemzeti dal       Családi kör 

_____________________     ________________________ 

_____________________     _________________________ 
 

Szógyűjtemény: János vitéz, Szendrey Júlia, katona, tanár, Debrecen, Kiskunfélegyháza, 

Toldi, Himnusz, Szeptember végén, könyvkötő, MTA főtitkára, másodjegyző, Hrúz Mária, 

Szózat, A walesi bárdok, Versmondás a Nemzeti Múzeum lépcsőjén. 

             14p 
 

IV/3.c Egészítsd ki a két költőről szóló mondatokat! 

 

______________ és _____________ jó barátságban volt egymással. A barátságuk úgy 

kezdődött, hogy _________________ elolvasta _________________-nak a ____________ 

című művét és levelet írt hozzá.            5p 
 

             Össz.19p/_____ 



V. Nyelvtan 

 

V/1.Egészítsd ki a táblázatot! Írd a szavakat a megfelelő helyre! 

 

 

________ hangrendű szó ________ hangrendű szó ________ hangrendű szó 

  mozi 

szünet   

   

 

műsor, megszervezték, igazolvány, hazautazás, udvar, körültekintő, pályaudvar 

 

         Összp.10pont/____ 

 

 

V/2. Melyik szó nem illik sorba? Húzd alá a kakukktojást! 

 Határozd meg a maradék szavak szófaját! 

 

              Ezek:    

te   mi    enyém   ők         ____________ 

szomorú  megrendítő  unalmas  érdekes     _____________ 

Pécs   Kaposvár  Szabina  Siófok       _____________ 

szervezte  megkérdezte  látták   lefoglalta   _____________ 

 

Össz.12pont/_____ 

 

V/3. Pótold a hiányzó toldalékokat a mondatokban! 

 

Tegnap Kata, Szabina és Bori az udvar__ a tavaszi szünet____ beszélget___. Felmen____ az 

osztály___ . Az interneten megkeres____ a menetrend__ és a moziműsor___.  

Sokáig tervez____ a közös délután__. 

 

              Össz.10pont/____ 

 

 



V/4.a Elemezd a következő mondatokat. 

Írd a négyzetbe a mondatokhoz tartozó ágrajz számát! 

 

A végzős lányok várják a tavaszi szünetet.     5p+2p 

 

 

Csütörtökön moziba megy a barátaival.     4p+2p 

 

 

A csütörtöki film feliratos lesz.      4p+2p 

 

 

 

1.       2. 
 

 

 

 

 

 

3.  
 

 

 

 

 

 

          Össz.19pont/______ 

 



 

Értékelőlap 

 
 

Feladatok 
 

Elért pontszám 

I/1 2 pont  

I/2 5 pont  

I/3 5 pont  

I/4 32 pont  

I/5 10 pont  

II. 19 pont  

III. 10 pont  

IV/1 15 pont  

IV/2 12 pont  

IV/3 19 pont  

V/1 10 pont  

V/2 12 pont  

V/3 10 pont  

V/4 19 pont  

Összes                               180 pont  

 


