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EVALUAREA NAŢIONALĂ PENTRU ABSOLVENȚII CLASEI A VIII-A 

Anul şcolar 2019 - 2020 

 

Probă scrisă 

Limba şi literatura maghiară maternă 

Test 31 
 

• Toate subiectele sunt obligatorii. Se acordă 10 puncte din oficiu. 

• Timpul efectiv de lucru este de 2 ore. 

 

SUBIECTUL I                      45 puncte 

Olvasd el figyelmesen az alábbi szöveget, válaszolj a hozzá kapcsolódó kérdésekre, 

oldd meg a feladatokat! 

 

Odajön a fiam, elgondolkozva néz rám. Mint egy mélytengeri búvár a víz alól, 

kiemelkedem a munkából, mert látom, hogy valami fontosat akar kérdezni. 

– Apu, Isten szokott focizni? [...] 

– Gondolkoztam a dolgon – mondom eltökélten –, Isten igenis szokott focizni. 

Kivirul. 

– Akkor meg lehet rá kérni? 

– Mire? 

– Hogy álljon be egy kicsit a magyar válogatottba. 

Aha, hát erre ment ki a játék. 

– Akkor még bejuthatunk az Európa-bajnokság döntőjébe mondja kérlelően, mintha 

bizony az én elhatározásomon állna vagy bukna a dolog. 

– Azt gondolom – ráncolja a homlokát –, hogy neki öt perc is elég volna. Csak öt percre 

álljon be. 

Nem rossz! Tessék elképzelni a meccset. Öt perc van hátra, az ellenfél három-nullra 

vezet. A hangosbemondó bemondja, hogy a magyar csapat cserél. Limperger helyére beáll... 

hogy kicsoda, nem lehet megtudni, mert a nagy zsibongásban nem érteni a nevét... meg hát 

három-nullnál?! Ugyan, kérem! 

Azért az új játékosban van valami figyelemreméltó. Látják? Hallják, ahogy elhalkul a 

lárma? Micsoda halotti csend. És aztán micsoda ováció! Negyven méterről, mintha zsinóron 

húzták volna. Ekkora gólt! De hiszen ez csak a kezdet. Sziszeg a közönség, kéjesen sóhajt, 

ordít, tombol. Te Úristen, ekkora játékos! Naná! Négy-háromra győzünk. 

– Mit gondolsz, beáll? 

– Reménykedjünk – mondom, és visszaballagok a munkámhoz. De sehogyan sem 

akaródzik visszajutni hozzá. A betűk helyett egyre csak azt a fénylő alakot látom a pályán. 

– Istenem – motyogom magamban –, mi az neked, tedd meg már, ha ez a gyerek 

annyira kéri. Állj be öt percre. Vagy kettőre. Akárha láthatatlanul is. Segítsd ezt a szegény 

csetlő-botló csapatot. S ha már itt jársz köztünk és volt öt perced a focira, miután leveszed a 

szerelésed, lezuhanyozol és újra utcai ruhába öltözöl, ne hagyj itt rögtön bennünket. Mert 

nemcsak a csapat csetlik-botlik. Állj egy kicsit a hátunk mögé, tedd a vállunkra a kezed. 

Valaki megérinti a vállam. Hátrakapom a fejem. A fiam. 

– Megígérte? – kérdezi. 

– Meg – mondom elszorult torokkal. 

Látod, Uram, most már nincs visszaút. 

(Lázár Ervin: Foci. Részlet) 
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1. Kik a részlet szereplői, és milyen viszonyban vannak egymással? 5 pont 

2. Mutasd be 2−3 mondatban a szövegben szereplő édesapát! 5 pont 

3. Értelmezd a mű címét, vizsgáld a szöveggel való kapcsolatát! 5 pont 

4. Állapítsd meg az alábbi részletben aláhúzott szavak szófaját! 

Nem rossz! Tessék elképzelni a meccset. Öt perc van hátra, az ellenfél három-nullra 

vezet. A hangosbemondó bemondja, hogy a magyar csapat cserél. 5 pont 

5. Alkoss 5 összetett szót, melynek elő- vagy utótagja a foci szó legyen! 5 pont 

6. Alakítsd át az alábbi mondatot a kérésnek megfelelően! 

Valaki megérinti a vállam. 

a. Legyen múlt idejű! 

b. Legyen felszólító módban! 

c. Legyen többes szám harmadik személyben! 

d. Legyen az alany főnév! 

e. Legyen az állítmánynak határozója!  5 pont 

7. Fogalmazd meg 10−15 mondatban az Európa-bajnokság döntőjében szereplő magyar 

csapatnak szurkoló kisfiú gondolatait! 15 pont  

 

SUBIECTUL al II-lea                                                                                                 45 puncte 

Olvasd el figyelmesen az alábbi szöveget, válaszolj a hozzá kapcsolódó kérdésekre, 

oldd meg a feladatokat! 

Hatvanhét éve volt az évszázad mérkőzése  

 

1953.november 25-én győzte le a magyar futballválogatott 6-3-ra Angliát, a londoni 

Wembley stadionban. 

A találkozót már az összecsapás előtt „Az évszázad mérkőzésének” titulálták. Az angol 

válogatott hazai pályán a mérkőzés előtt még soha nem szenvedett vereséget, a magyar 

válogatottat pedig akkoriban a világ legjobb csapatának tartották. 

A Wembley stadionban tűt sem lehetett leejteni, több mint százezer ember volt 

kíváncsi az összecsapásra. Bozsik indításából Hidegkuti már az első percben gólt szerzett. 

Néhány perc múlva jött a válasz: angol részről Jackie Sewell vette be a magyarok hálóját. 

Nem sokáig tartott azonban az angolok öröme, a huszadik percben Hidegkuti második 

találatát is megszerezte. 

A magyarok hamar egyértelművé tették, itt csak ők győzhetnek. 

A harmadik magyar gólt Puskás szerezte. Világhírű visszahúzós cselével verte át a 

hátvédet, majd a rövid felsőbe bombázott. 

A félidőben 4-2-re vezető magyar csapat klasszisjátékkal rukkolt ki, és végül 6-3-ra 

győzött. Diadalát kiváló erőnlétének, pontos játékának és a csapaton belüli összhangnak 

köszönhette. Hidegkuti mesterhármast szerzett, Puskás két, Bozsik egy gólt lőtt. A 

végeredményt az angol Ramsey állította be, büntetőből. 

A mérkőzést övező várakozásról és felfokozott hangulatról film is készült, Játszd újra 

Tutti! címmel, Eperjes Károly főszereplésével. 

(a https://sport365.hu ) 

 

1. Fogalmazd meg egy mondatban a szöveg tartalmát!  5 pont 

2. Hol játszották „Az évszázad mérkőzésének” titulált angol-magyar futballmérkőzést? 

  5 pont 

3. Hányan voltak kíváncsiak az összecsapásra? 5 pont 

4. Minek köszönhette a magyar csapat a győzelmet? 5 pont 

5. Hogyan alakult a mérkőzés eredménye? Írd ki a vizsgalapra a helyes válasz betűjelét!  

a. 0-0 volt a végeredmény 

b. 4-2 a félidőben, a végén 6-3 

c. 3-1-re győztek az angolok 

https://sport365.hu/
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d) 2-1-es félidő után 5-4-re győzött a magyar csapat 5 pont 

6. Kik lőtték a magyarok góljait? Nevezd meg őket! 5 pont 

7. Melyek IGAZAK és melyek HAMISAK az alábbi állítások közül? Jelöld őket a vizsgalapon! 

a. A mérkőzés előtt a magyar válogatott még soha nem szenvedett vereséget. 

b. Az első gólt Hidegkuti rúgta az első percben. 

c. Félidőben 4-2-re vezetett a magyar csapat. 

d. Bozsik három gólt szerzett. 

e. Az angol Wembley állította be a végeredményt.  5 pont 

8. Társítsd az alábbi neveket és tevékenységeket a szöveg alapján! 

a) Eperjes Károly 

b) Hidegkuti 

c) Puskás 

d) Jackie Sewell 

e) Ramsey  

1) Elsőként rúgott gólt a magyar csapatnak. 

2) Mesterhármast szerzett 

3) Főszerepet játszott a Játszd újra Tutti! című 

filmben. 

4) Büntetőgólt rúgott. 

5) Világhírű visszahúzós cselével verte át a 

hátvédet, majd a rövid felsőbe bombázott. 

 5 pont 

9. Szeretnél részt venni „az évszázad mérkőzésén”? Fejtsd ki véleményedet 4−5 mondatban a 

szöveg alapján! 5 pont 


