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Fontos tudnivalók 

A feladatokat tetszőleges sorrendben oldhatja meg. 

Válaszait gondos mérlegelés után írja le! Egyértelmű válaszokat adjon! Ha javít, 

egyértelműen tegye! 

Ügyeljen a helyesírásra! Ha bizonytalan, használja a helyesírási szótárt! 

Eredményes munkát kívánunk! 
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Olvassa el figyelmesen az alábbi szöveget, majd válaszoljon a kérdésekre! 

HORVAI DANIELLA – FÜLÖP-MULATSÁG (RÉSZLET) 

(forrás: http://koterblog.freeblog.hu) 

Képzelj el egy nyaralóféle házat, a Balaton parttól 100 méterre, 6 ággyal, amikbe elvileg összesen 

11 ember fér, de akár 16-17 fő is bezsúfolható + úgy 25 ember a földön is elfér (de szerencsére 

erre nem volt szükség). Képzeld el hogy ez a sok ember mind a barátod (de legalábbis láttad már 

életedben). Most képzeld el, hogy itt azt csinálsz amit akarsz, annyit iszol amennyit. Reggel addig 

alszol ameddig szeretnél, ha fölébredsz az Adri teájának csalogató illatára, és lemész reggelizni, 

csodálatos gasztronómiai élményben lesz részed a lányok reggelijének elfogyasztása során. 

Napközben meleg van de bármikor lemehetsz a bícsre (szóalkotás by Illés K.), és 

megmártózhatsz a Balatonban. Délután esetleg megnézed a kedvenc filmedet, este pedig ami 

belefér. És most képzeld el hogy mindez egyfolytában egy hétig!!! 

Aki átrágta magát ezen a nyálas rózsaszín pihepuhaszellő szövegen annak azaz érzése lehet hogy 

FB a mennyország. De én nem szeretném hogy bárki is hülyén haljon meg úgyhogy most leírom 

kicsit élethűbben a dolgot. Majd vessétek össze a két szöveget. 

A nyaraló egy ház fele a Balatontól 200 méterre.6 ágy 11 férőhely, a földön aludni nem tanácsos a 

kosz és a hangyák miatt, a 11en felüli embereket ágyban kell elhelyezni (erre példa, hogy 1.5 

helyes ágyban 3an aludtak). Az a sok ember nem feltétlenül a barátod (ugye Füli). Elvileg azt 

csinálsz amit akarsz, inni ihatsz, ha te is hozol valamit, vagy beszállsz az árba (DE EZ NEM 

JELENTI AZT HOGY FUCKING TEKKNOKOLT HOZZ BAZMEG). Reggel el kell mászni 

a boltig ha enni akarsz valamit, de a tea az tényleg jó volt. Napközben olyan meleg van, hogy még 

Chuck Norris …. Egyébként jó volt. 

Az egész 19.én (szerda) délelőtt kezdődött. Gondoltam kicsit turbózok a laptopon mert igencsak 

nyers álapotban volt (kb. 5 zeneszám és más semmi). Toltam rá 300 számot, meg a Kocka 3-at és 

bedobtam pár cdt meg dvdt a táskába. Úgy volt hogy du.1óra körül átvsz az otthon fenyvesre 

mert őkis akkor mentek nyaralni Kecskemétre. Kicsit késésben voltam, ezért nem volt időm több 

tunningra. Még visszavolt a fürdés-hajmosás-borotválkozás szentháromság +a kocka3 darabolása 

és pendrájval két részletben áttolása laptopra., amikor a FB névadója hívott hogy átvisz 11:45kor 

álljak készen (t mínusz 20perc). Hát bizony ez kellemetlen volt de kihagytam a hajszárítást és így 

csak 5 percet kellett rám várnia. Délben szerencsésen megérkeztünk a helyszínre, ahol még az 

előző bulizók vegetáltak éppen (Füli báttyáék). Mielőtt elmentek még az egyik srác megkínált 

minket egy itallal, amit nem tudtak meginni (!!!! ez igenigen sokat nyom a latban mert a Füli 

mesélt pár dolgot az bátyja ivászatairól), a Fülinek nem tetszett de nekem semmi gondom nem 

volt vele. Valami gyógyfüves körtepálinka, de elneveztem egyszerűen hínárnak, mert egy 

baszottnagy hínár úszkált benne. Tudtam hogy ennek még aznap el kell fogynia…. Ha jól 

emlékszek 4. nap ürült ki az üveg. 

Miután találtunk 1 biztonságos tárhelyet a laptopnak kezdtek szálingózni az emberek. Sorrendet 

nem tudok, de kb. ők: Anna, Adri, Dia, Dóri, Dani, Sam, Biró, Kornél, Füli, meg én 

ennyi jut eszembe bocs ha kimaradt valaki. Már nem emlékszek első estére de a fenti szobában 

egy nagy kétszemélyes ágyam volt és nagyon jól esett belefeküdni. Adrival és Diával egy szobában 
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(ja meg az Anna is ottvolt lélekben) aludtam. Második napra sem emlékszek, de nem akkor hányt 

a Biró??? Ja télleg a Biró első este hányt. Na lassan kezdek képbe jönni. Leültünk tvt nézni, és már 

ittunk rendesen de azért rövideztünk még. Valami film ment a tvben (Kálámbóóóóóó) és mindig 

kitaláltunk hogy mikor iszunk (pl szakállas szőke nő dobol meg ilyenek). Aztán valamelyik 

hülyének eszébe jutott (lefogadom hogy a Fülöp volt) hogy reklámonként egy feles sör. Ok jött a 

reklám. Én 4-5 után kiszálltam de volt aki bírta. Jaés volt aki nem ugyebár. Biró Dzsí elfelejtett 

két fontos dolgot: 1. A négycentes ouzo kicsit jobban üt mint a feles sör 2. a kereskedelmi 

csatornákat zsidók irányítják igy nagyonsok a reklám. Mindenesetre 2 reklám lemaradással, de 

akceptálta a reklámblokkot. Meg is halt, ezt nem részletezném, de komolyan felmerült a 

mentőhívás, és volt pulzusnézés is meg 1 órás megfigyelés alatt tartottuk. Szerintetek lélegeztette 

volna valaki szájon át ha arra kerül a sor??? Namind1 

Most hogy így belegondolok nem nagyon tudom megkülönböztetni a napokat, ugyhogy esély 

sincs időrendi sorrendben haladni. Inkább felidéznék pár dolgot. 

Egyik nap lementünk fürdeni, természetesen a dél körül, amikor a legjobban el lehet kapni a rákot 

úgyhogy gondoltam tolok magamra egy kis napkrémet. Volt 7es, 12es 20as,30as és 40es. Füli a 

12est javasolta de én óvatoskodtam és 30as lett belőle. Aztán két óra múlva már olyan kiütéseim 

lettek a naptól hogy basszameg (ég, viszket meg ilyenek). Fenistil miegymás és két nap múlva már 

le is mertem menni megint. Lehet hogy egy kicsit elővigyázatos voltam mert délután 5 után és 

pólóban toltam. Utána már a pólót le mertem cserélni egy 40es(!!!) UV páncélra és így nem lett 

több bajom. 

Egy másik fürdőzés alkalmával a lányok fél órával korábban fölmentek a házba. Aznap a Füli 

nagyom elszánt volt, mert a 2harmad üveg hubertus után még ki akarta végezni a Biró 

Tekknokolját. Még a fürdés előtt ittunk pár kört belőle egykis ouzoval vegyítve, de szegény filifüli 

nem vette észre hogy az én teknokolom buborékos volt (magyarul ásványvíz Te balfasz) és vígan 

iszogattunk. Az egyik körben az ő technokolja helyett is ásványvizet töltöttem, de már ezt sem 

vette észre. Sajnos voltak körök, amiket ő töltött ki és akkor tényleg tekknokolt kellett innom. Az 

Adri és az Anita nagyon vicces kedvükben voltak mert amíg mi fürödtünk ők átöntötték az ouzot 

és a teknokolt és eldugták a sütőbe (ott aztán tényleg nem keresnénk). A Füli keménykedett és 

elvonult az udvarra a teknokolosüveggel meg az Illéssel, amíg mi bent néztük a Voltegyszert. 

Minden szájharmonikás résznél kellett inni egyet, én vodkát, Pintér és Petya ouzot. Pár kör után 

azért a Pintér megemlítette hogy "Te bazmeg ez víz!". Tényleg az volt, de nem ezt nem tudtam 

elhelyezni térben és időben ugyhogy hagytam a francba ezt a paradoxont.Egyik reklámnál 

kinéztem Füliékhez és rácsodálkoztam hogy a Fülöp még él, hiszen azért elég sok hiányzott a 

teknokolból. Látszott is az arcán aza "húde keményvagyok vazze mert olyan sokat ittam már"-

nézés. Rávett hogy igyak vele egyet, nagynehezen belementem. "Füli ez víz". Füli: lefagyott arc, 

bamba fej. Aszongya Nem. Biztos hogy nem. Szagoljam meg meg minden. Mondom ha akarod 

lehúzom azta maradék két decit de ez víz. "ha te ezt lehúzod én leszopolak". Úriember biztosra 

nem fogad, de ha ilyen a tét akkor nincs mese. Hoztam egy poharat, kitöltöte a vizet és... hát igen 

azért mégegyszer átgodoltam a dolgot, mert ha tévedtem akkor VÉGE. Azért mégiscsak sikerült. 

Krisztián már kikiáltott Istennek és várták a Fülivel hogy mikor esek össze vagy mikor küldöm ki 

az egészet. Nem történt semmi ugyhogy elkezdtek hinni nekem. Közben nekem is összeállt a kép 

az ouzós dolgot is bevettem a számításba és közöltem a végeredményt a Fülivel. (…) 
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1. Hasonlítsa össze az írás címét és annak hetedik betűjét. Vegye figyelembe a február 

16-án történt eseményeket. (Utaljon a hetedik mennyországra!). 

 ______________________________________________________________________  

 ______________________________________________________________________  

 ______________________________________________________________________  

 ______________________________________________________________________ 

 ______________________________________________________________________ 

 ______________________________________________________________________  

3 pont 
 

 

2. Helikopterek landoltak a kertemben. Ütköztesse véleményét. Majom-kutya? 

Szorítkozzon néhány szavas válaszra. 

 _____________________________________________________________________  

 _____________________________________________________________________  

 _____________________________________________________________________  

3 pont 
 

 

3. Gyűjtsön káromkodásokat a szövegből. Amelyik többször fordul elő, azt karikázza 

be! (A fasz nem számít káromkodásnak, az egy testrész.) 

 _____________________________________________________________________  

 _____________________________________________________________________  

 _____________________________________________________________________  

 _____________________________________________________________________  

 _____________________________________________________________________  

 

6 pont 
 

 

4. Ott voltak-e a Fülöp-mulatságon az alábbi szereplők? A válasza mellé a pontos időt is 

tüntesse fel! (a „180”, normáldíjas telefonszámról hívható) 

 

 Birííííííííííí:  ______________________________________________________  

 Chewbacca:  ______________________________________________________  

 Anna:  ______________________________________________________  

 Ön:  ______________________________________________________  

 

4 pont 
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5. Írjon egy rövid skiccet, melyben Ön egyes szám első személyben személyesíti meg a 

Teknokolt. Ne feledje, nem használhatja a „k” betűt! 

 ______________________________________________________________________ 

 ______________________________________________________________________  

 ______________________________________________________________________ 

 ______________________________________________________________________ 

 ______________________________________________________________________ 

 ______________________________________________________________________ 

 ______________________________________________________________________ 

 ______________________________________________________________________ 

 ______________________________________________________________________  

5 pont 
 

 

6.  

 _____________________________________________________________________ 

 _____________________________________________________________________ 

 _____________________________________________________________________ 

 _____________________________________________________________________  

7 pont 
 

 

7. Mit jelentenek az alábbi szavak? Amelyik nem jelent semmit, ahhoz írja oda a 

„Palotás Petra” nevet! 

 hubertus:  ___________________________________________________  

 ouzo:  ___________________________________________________  

 fürdés:  ___________________________________________________  

 Kocka 3:  ___________________________________________________  

 viszket:  ___________________________________________________  

5 pont 
 

 

8. Ide csak bal kézzel írhat és leszarjuk, hogy mit. Ha jobb kézzel ír, akkor érvénytelen 

a megoldása. 

 _____________________________________________________________________  

 _____________________________________________________________________  

5 pont 
 

 

40 pont 
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 Maximális 
pontszám 

Elért 
pontszám 

I. Szövegértés 40  

 

 

  ___________________  

             javító tanár 

 

 Dátum:  .................................................  

 

 

 _________________________________________________________________________  

 

 
Elért 

pontszám 

Programba 
beírt 

pontszám 

I. Szövegértés   

 

 

 

 

  ______________________   ______________________  

  javító tanár  jegyző 

Dátum:  .................................................  Dátum:  ..............................................  

Megjegyzések: 

1. Ha a vizsgázó a II. írásbeli összetevő megoldását elkezdte, akkor ez a táblázat és az aláírási rész 

üresen marad! 

2. Ha a vizsga az I. összetevő teljesítése közben megszakad, illetve nem folytatódik a II. összetevővel, 

akkor ez a táblázat és az aláírási rész kitöltendő! 


