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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, majd válaszolj a hozzá kapcsolódó kérdésekre/ 

oldd meg a feladatokat! 

 

JUHÁSZ GYULA: OKTÓBERI ÉJ 

Ezüstös kék lett az egész világ, 

Halovány fénye, mint a köd, dereng, 

Alvó kísértetek a kerti fák, 

Haldokló hold virraszt a csönd felett. 

 

Mintha megállott volna az idő, 

Tán Csipkerózsa kertje ez, 

A hallgatás már szinte rémítő. 

Tán álmodom vagy ez csak mese lesz? 

 

Elnémultak a szűkölő kutyák, 

És nem szólnak a harsány kakasok, 

Nem jár egy ember, és nem mozdul ág, 

És alszik hálójában is a pók. 

 

Oly gyönyörű ez és félelmetes, 

Egy hangot kérek tőled, ó világ, 

Már azt hiszem, a végítéletes 

Angyal próbálja majd a trombitát. 

 

1. Fogalmazd meg 1-2 mondatban a vers témáját!                                                                  3 pont 

2. Keress a szövegből egy-egy olyan idézetet, melyek igazolják, hogy a táj „gyönyörű” és 

„félelmetes”!                                                                                                                            4 pont 

3. Értelmezd 2-3 mondatban a szövegösszefüggés alapján a következő sort!                         5 pont 

Ezüstös kék lett az egész világ. 

4. Fogalmazd meg 2-3 mondatban, mi a szerepük a tagadásoknak a harmadik szakaszban!                                                                                                                              

             5 pont 
5. Nevezd meg és értelmezd az alábbi szóképeket!                                                                9 pont 

 a. Halovány fénye, mint a köd, dereng 

 b. Alvó kísértetek a kerti fák 

 c. hold virraszt 

 



6. Milyen mássalhangzótörvények figyelhetők meg az alábbi szavakban? Nevezd is meg a fajtáját 

kertje, angyal, próbálja, hallgatás                                     4 pont                                                                                                             

7. Határozd meg az alábbi szavak szófaját: világ, megállott volna, gyönyörű, félelmetes, tőled, 

trombitát, dereng, felett, ez, és!         5 pont 

8. Milyen helyesírási alapelvek érvényesülnek az alábbi szavakban: elnémultak, ember, 

hálójában, próbálja?                                                                                         4 pont 

9. Milyen helyesírási szabály érvényesül az alábbi szavak helyesírásában: alvó, haldokló, rémítő, 

szükölő?                                 5 pont 

 

 

Subiectul al II-lea                                                                                                           45 puncte 
 

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

oldd meg a feladatokat! 

 A Telltale Games, a sokszorosan díjnyertes Walking Dead kalandjáték fejlesztője a 

hétvégén jelentette be, hogy az HBO Trónok Harca című sorozatából is elkészíti a maga 

gamereknek szánt "átiratát”. 

 Az IGN még a múlt hónapban számolt be róla, hogy a cég a nagysikerű fantasy-széria 

feldolgozását fontolgatja; a hírek szerint a Walking Deadhez és a nemrég bemutatott The Wolf 

Among Us-hoz hasonlóan a Trónok harca játékot is folytatásokban jelentetik meg. 

 Az első részt jövőre mutatják be. A Telltale szorosan együttműködik az HBO-val; a 

játék sztorijának megírása során a tévésorozat és az annak alapjául szolgáló George R.R 

Martin regény, a Song of Ice and Firebooks történetéből egyaránt merítenek majd. „Mindent jó 

ötletet felhasználunk majd, hogy valami igazán nagyszerűt csinálhassunk” – nyilatkozta a VGX 

2013-on Dan Connors, a Telltale vezérigazgatója. 

 (forrás: http://pcworld.hu) 

1. Melyik adó műsora a Trónok Harca című sorozat?       4 pont 

 

2. Hogyan jelentetik meg a Trónok Harca játékot?                   4 pont 

 

3. Mikor mutatják be az első részt? Írd ki a vizsgalapra a helyes válasz betűjelét!                 3 pont 

 a. két hét múlva; 

 b. jövő hónapban; 

 c. jövőre; 

 d. már bemutatták. 

4. Hol nyilatkozott Dan Connors? Írd ki a vizsgalapra a helyes válasz betűjelét!                   4 pont 

 a.  a TV2-n; 

 b. Telltale Games-en; 

 c. Walking Dead-en; 

 d. a VGX 2013-on. 

 

5. Miből merítenek a játék sztorijának megírásakor? Írd ki a vizsgalapra a választ a szövegből! 

             5 pont   

6. Játékbetyár Vilma/ Vilmos a neved. Játékfüggő vagy, s alig várod a Trónok Harca 

megjelenését. A demo verziót (bemutató verziót) már kipróbáltad, azóta a napokat számolod a 

megjelenéséig. Egy szintén játékfüggő barátnődnek/ barátodnak  írott levélben számolj be a demo 

verzióról, valamint türelmetlenségedről. (min. 10 mondat)                                                  15 pont 

  

7. Érvelj a videójátékok káros hatásai mellett! (min.5 mondat)                                              5 pont 

 

8. Értelmezd a szöveg alapján a megvastagított betűvel írt kifejezéseket!                              5 pont 

 

http://www.theverge.com/2013/7/3/4489834/the-walking-dead-400-days-hands-on
http://www.theverge.com/2013/11/21/5131398/telltale-game-of-thrones-game-rumor
http://www.theverge.com/2013/10/11/4825254/the-wolf-among-us-episode-one-review
http://www.theverge.com/2013/10/11/4825254/the-wolf-among-us-episode-one-review

