8 évfolyamos magyar nyelvi szóbeli feladatminta
HUNYADI JÁNOS BUJDOSÁSA
- Heltai Gáspár krónikája nyomán –
Hiába fáradozott Hunyadi János, hasztalan erőlködtek a vitézek,
a rigómezei csata sorsát nem fordíthatták meg.
Most már a puszta életet kellett menteni: Hunyadi sebes lován
elvágtatott, és napokig bolyongott a sűrű erdőségben.
Már három napja egy falás ételt, egy korty italt nem látott,
amikor a lova is elállott: kidőlt.
Alig támolygott már a bujdosás negyedik napján, amikor két
erdei tolvaj rárohant, hogy kifossza.
Mindjárt feltűnt a tolvajoknak a széles aranylánc, amit Hunyadi a nyakában viselt. Egyik a láncon függő keresztet, másik a
láncot rángatta, erősen összevesztek, hogy kié legyen a lánc.
Amíg a két helyi tolvaj egymás ellen fordult, Hunyadi hirtelen
megragadta az egyiknek kardját, és azzal az egyik tolvajt levágta.
A másik úgy megijedt, hogy gyorsan futásnak eredt.
Tovább bujdosott a kormányzó, és már a reményét is kezdte
veszíteni, amikor az ötödik napon egy pásztorra talált.
A helyi pásztor mindjárt látta, hogy jeles férfiúval van dolga,
tisztelettel megszólította, és azt kérdezte tőle:
- Ugyan miért bujdosik kegyelmed? Mert jeles vitéznek
nézem, s mégis alig állhat a lábán az éhségtől.
Hunyadi János Pedig elmondta neki, hogy ő a magyar hadak
vezére, és a törökök Rigómezőnél legyőzték a seregét. Aztán
hozzátette:
- Most hát adj egy falás kenyeret, mert halok meg éhen.
- Adok, hogyne adnék – mondta a pásztor -, jöjj velem a
kunyhómba. – Ott kenyeret, hagymát, vizet rakott elébe.
Hunyadi pedig mindjárt hozzálátott. Annak utána gyakorta
mondogatta, hogy soha jobb ízű vacsorát nem evett, mint akkor.
Másnap kelve elvezérelte őt a pásztor, és bevitte Szendrőbe.
1. Magyarázd meg az aláhúzott szavak szövegbeli jelentését!
2. Foglald össze a monda tartalmát!
3. Miért volt Hunyadi számára ez a legjobb vacsora?

1. Határozd meg az alábbi szavak pontos szófaját! (pl. kutyát = főnév,
köznév)
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2. Pótold az alábbi szavakban a hiányzó
a) j – ly-t!
 zsámo….
 Bék.…ó
 szenvedé….es
 bö….t
 ola….
b) –val, -vel ragot! Írd le a teljes szóalakot!
 gömb
 váll
 Károly
 narancs
 Ivett
c) t-tt betűt!
 vádol….a
 kérdeze….
 rigó….
 fu….o….
 zöldell….
d) kezdőbetűt!
 ….eszthelyi
 ….adách ….éri
 ….abó ….őrinc ….árosi ….önyvtár
 ….örösmarty ….ihály
 ….unai
3. Alkoss az alábbi szavakkal öt-öt összetett szót! (pl. pénz – zsebpénz,
pénztárca, papírpénz, pénztár, pénzgyűjtés)
 osztály  golyó  fészek  lap 4. Határozd meg pontosan az alábbi igealakokat! (Pl. adod – cselekvést
jelentő ige kijelentő mód, jelen idő, E/2 személy)
 lapozni fogunk –
 mosd ki –
 óvakodnátok –
 vagyok
 tudnák

