
Ministerul Educaţiei și Cercetării 
Centrul Naţional de Evaluare şi Examinare 

Probă scrisă la limba şi literatura maghiară maternă          Test 6 

Pagina 1 din 3 

EVALUAREA NAŢIONALĂ PENTRU ABSOLVENȚII CLASEI A VIII-A 
Anul şcolar 2019 - 2020 

 
Probă scrisă 

Limba şi literatura maghiară maternă 
Test 6 

 

• 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! 

Álltak a csomagok mellett, és lenyűgözve nézték a Dunát. Bádogos törte meg a 

hallgatást, fittyet hányva a megjegyzésekre, újra a fejére csapta a bográcsot, és felrikkantott: 

– Itt vagyunk hát a vad természet lágy ölén! Le a cipővel! Éljen a mezítláb! 

Ettől a nyakatekert mondattól magukhoz tértek, Tuka kiadta a parancsot: 

– Gyerünk a komphoz! 

Leballagtak a Duna-partra, Palánk Géza kétszer is, mivel egyszerre nem tudta 

lecipelni a csomagjait. 

A kompra várni kell, ahogy megtudták egy pipázó öregembertől. Arra a kérdésre pedig, 

hogy mikor jön a menetrend szerinti következő járat, azt felelte hunyorogva: 

– Az a sörtől függ! Márminthogy mikor érkezik meg a söröskocsi. Az a legbiztosabb 

menetrend! 

Nem nagyon értették ugyan az összefüggést, de annyit megértettek, hogy várni kell. 

Palánk Géza szétnyitotta a kempingszéket, s kényelmesen beleült. Tuka és Cseppcsányi a 

fűbe heveredett, Bádogos meg kavicsot gyűjtött a bográcsba. Szinyák és Kece 

megkörnyékezte a pipázó öreget. 

– Lehet, hogy csak fél óra múlva jön a komp? – kérdezte Szinyák. 

– Abbizony lehet! – mondta az öreg. 

– De az is lehet, hogy csak egy óra múlva? – kérdezte Kece. 

– Bizony az is lehet! – mondta az öreg. 

– A bácsi is a kompra vár? – kérdezte még udvariasságból Szinyák. 

– Én nem. Én sörre – mondta az öreg, s vígan pöfékelt a pipájával. 

Szinyák, miután tájékozódott a komp menetrendjéről, elindult Kecével. 

– Teszünk egy kört. Szétnézünk egy kicsit – mondta Tukának. 

– Nem bánom – felelte Tuka. – De ha nem lesztek itt idejében, átúszhatjátok a Dunát! 

– Itt leszünk – válaszolta Szinyák fölényesen. – Hallottad, elég, ha figyeljük a 

menetrend szerinti sörszállítmányt! [...] 

Cseppcsányi [...] érdeklődéssel figyelte az öreget, majd udvariasan megszólította: 

– A bácsi idevalósi? 

– Én igen – felelte az öreg. 

– És mit tetszik csinálni? 

– Én a sörre várok – hangzott a válasz két pöfékelés között. 

– Egész nap? – érdeklődött Cseppcsányi. 

– Egész nap – hagyta rá az öreg. 

– De néha át tetszik menni! 

– Nem én, soha! – mosolygott az öreg. 

– Nem? – hitetlenkedett Cseppcsányi. 

– Nem – erősítette meg az öreg. – Nem szeretek utazni. 

                                                                 (Csukás István: Nyár a szigeten. Részlet) 
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1. Mutasd be a beszédhelyzetet! 5 pont 

2.  Mutasd be 5-6 mondatban a pipázó öregembert a részlet alapján! 6 pont 

3.  Határozd meg a részlet hangnemét! Írd ki a vizsgalapra a helyes válasz betűjelét, majd 

indokold válaszod! 

a. ünnepélyes 

b. patetikus 

c. humoros 

d. szatirikus 

e. tárgyilagos 

f. tragikus 5 pont 

4. Határozd meg a következő szavak szófaját! 

leballagtak, Bádogos, de, udvariasságból, utazni, mellett 6 pont 

5. Alkoss egy-egy mondatot az öreg szóval úgy, hogy  

                   a. főnév legyen 

                   b. melléknév legyen                                                                                      4 pont 

6. Bizonyítsd mondatalkotással, hogy a vár szó azonos alakú!                                      4 pont 

7. Írj 10−15 mondatos monológot a várakozó fiúk egyikének a nevében a következő 

mondatból kiindulva: ,,Nem nagyon értették ugyan az összefüggést, de annyit megértettek, 

hogy várni kell.” 15 pont                                                                                                                                          

 
 

SUBIECTUL al II-lea                                                                                                 45 puncte 

Olvasd el figyelmesen az alábbi szöveget, válaszolj a hozzá kapcsolódó kérdésekre 
oldd meg a feladatokat! 
 

Mesterséges intelligencia fejezi be Beethoven 10. szimfóniáját 

 

Csak néhány vázlat maradt fenn Ludwig van Beethoven feljegyzései között a tervezett 

10. szimfóniájáról, amelynek komponálását meghiúsította a német zeneszerző 1827-ben 

bekövetkezett halála, most zenetörténészek és számítógépes szakemberek versenyt futnak 

az idővel, hogy befejezzék a zeneművet mesterséges intelligencia segítségével Beethoven 

születésének 250. évfordulójára, amelyet 2020-ban ünnepel a világ. 

„Lenyűgöző a haladás, még akkor is, ha a számítógépnek még igen sokat kell tanulnia” 

− idézte Christine Siegertet, a bonni Beethoven-ház archívumának vezetőjét a Phys.org 

tudományos ismeretterjesztő hírportál. 

Siegert meggyőződésének adott hangot, hogy Beethoven áldását adná arra, hogy 

robot fejezze be a művét, mivel ő is kora újítójának számított. Hangsúlyozta, hogy a zenemű 

nem fogja veszélyeztetni Beethoven örökségét, nem fognak úgy tekinteni rá, mint életműve 

részére. 

A projektben gépi tanulási technológiát használnak, a számítógépbe betáplálták 

Beethoven valamennyi művét, és az most próbálja megkomponálni a szimfónia lehetséges 

folytatását a zeneszerző stílusában. 

Barry Cooper brit zeneszerző és zenetörténész, aki maga is megpróbálta befejezni a 

10. szimfónia első tételét 1988-ban, kételyeit hangoztatta. „Meghallgattam egy rövid elkészült 

részletet. Távolról sem hangzott úgy, mint Beethoven szándékának meggyőző 

rekonstruálása. De van még lehetőség a javulásra a további munka során” - mondta a 

Manchesteri Egyetem professzora. 

(https://444.hu/2019/12/16/mesterseges-intelligencia-fejezi-be-beethoven-10-szimfoniajat) 

 

 

https://444.hu/2019/12/16/mesterseges-intelligencia-fejezi-be-beethoven-10-szimfoniajat
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1. Mikor halt meg Ludwig van Beethoven? 5 pont 

2. A szövegből vett információk alapján állapítsd meg, mikor született Beethoven! 5 pont 

3. Ki Christine Siegert? 5 pont 

4. Foglald össze 2–3 mondatban a szöveg tartalmát! 5 pont 

5. Miért egyezne bele Beethoven abba, hogy zeneművét mesterséges intelligencia 

segítségével fejezzék be? Fogalmazd meg válaszod a szöveg alapján! 5 pont 

6. Ki próbálta meg befejezni a 10. szimfónia első tételét a szöveg szerint? Írd ki a vizsgalapra 

a helyes válasz betűjelét! 

a. Beethoven maga 

b. Barry Cooper 

c. Christine Siegert 5 pont 

7. Melyek igazak és melyek hamisak a következő megállapítások közül? Jelöld őket! 

a. Beethoven halálának 250. évfordulója 2020-ban lesz. 

b. Christine Siegertet a Phys.org tudományos ismeretterjesztő portál idézte. 

c. A projektben gépi tanulási technológiát használnak. 

d. Távolról úgy hangzott, mint Beethoven szándékának meggyőző rekonstruálása. 

e. Barry Cooper, brit zeneszerző és zenetörténész a Manchesteri Egyetem 

professzora. 5 pont 

8. Magyarázd meg a mesterséges intelligencia kifejezést a szöveg alapján! 5 pont 

9. Mutasd be 4–5 mondatban a kedvenc zenekarodat/együttesedet/zenészedet/énekesedet! 

Beszélj arról is, hogy miért szereted! 5 pont 

 


