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SUBIECTUL I                                                                                                      (60 de puncte) 

Olvasd el figyelmesen az alábbi szöveget! 

 

A szánkósportok története 

 

A szánkósport a télisportok egyike, versenyszerű szánkózás, amit a férfiak és a nők is 

űznek. Két szakága van: a természetes és a mesterséges pályákon való versenyzés. A 

mesterséges pályán űzött szánkóversenyeket a bobbal és a szkeletonnal azonos 

jégcsatornákban rendezik. 

A szánkósport története – csakúgy, mint a bob és a szkeleton – a svájci St. Moritzban 

kezdődött. A 19. század közepén vállalkozó kedvű és vidám angol fiatalok a település lejtős 

utcáin csúszkáltak szánkókon – esetenként baleseteket okozva –, a helyi polgárok 

felháborodására. Caspar Badrutt szállodatulajdonos felismerte ebben a lehetőséget az 

idegenforgalom növelésére, és 1884-ben kialakított egy szánkópályát William Bulpett 

polgármester támogatásával.  

A Cresta Run, az első szánkópálya, mindössze 1 kilométerre volt a várostól Celerina 

irányában, és tíz kanyart tartalmazott. A szánkósport („lábbal előre”) és a szkeleton sport („fejjel 

előre”) hamar elvált egymástól.  

Az első hivatalos szánkóversenyt 1883-ban rendezték Davosban, majd később 

megalakult a Nemzetközi Szánkósportszövetség (Internationale Schlittensportverband vagy 

International Sled Sports Federation) 1913-ban Drezdában. 

1935-ben a kormánnyal ellátott specifikus szánkóval sikló bobosok kiváltak a 

szervezetből, és megalakították saját szervezetüket Fédération Internationale de Bobsleigh et 

de Tobogganing (FIBT) néven. Ehhez a szervezethez csatlakoztak külön szakágként a 

szkeletonosok is. A szánkósok sokáig nem tudták kiheverni ezt a meggyengülést, saját 

nemzetközi szövetségüket csak 1957-ben alakították újra (Fédération Internationale de Luge 

de Course, FIL). Az említett okok miatt a sportág – jócskán elmaradva a rokonsport bobtól és 

szkeletontól – csak 1955-ben, Oslóban tudta megrendezni első világbajnokságát, az 

olimpiákon pedig az 1966-os, innsbrucki játékok óta szerepel a műsoron. 

(a https://hu.wikipedia.org/wiki/Sz%C3%A1nk%C3%B3_(sport) alapján) 

 

Válaszolj a fenti szöveghez kapcsolódó kérdésekre, oldd meg a feladatokat! 
A. 

1. Hogyan kezdődött a szánkósport története? 

    

5 pont 

 

1. 2. Mi volt a neve az első szánkópályának? Írd a vonalra a helyes válasz betűjelét!                                                                              

a. St.Moritz 

b. Caspar Badrutt 

c. Cresta Run 

d. Celerina 

Helyes válasz betűjele: ________________                                                                     4 pont 

https://hu.wikipedia.org/wiki/Bob_(sport)
https://hu.wikipedia.org/wiki/Szkeleton
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3. Miben különböznek egymástól az egykori szánkósportból kialakult mai versenysportágak? 

 

 

 

 

 

 

 

 

5 pont 

 

4. Igazak vagy hamisak a következő kijelentések? Jelöld X-szel a táblázat megfelelő rovatát!       

  Kijelentés 

 

Igaz Hamis 

a.  Az első szánkópályát William Bulpett szállodatulajdonos 

alakította ki. 

  

b.  A mai mesterséges szánkópályák különböznek a bob- és 

szkeletonpályáktól. 

  

c.  A FIL az 1957-ben újraalakult szánkósportszövetség rövidítése.   

d.  A bob és a szkeleton sportok keretében korábban rendeztek 

világversenyeket, mint a szánkósportban.  

  

.4 pont 

 

e. 5. Társítsd a következő évszámokat a hozzájuk köthető eseményekkel!  Írd a helyes válasz 

betűjelét a táblázat üres rovatába! 

f.  

1. 1883 a. A bobosok kiválnak a Nemzetközi Szánkósportszövetségből. 

2. 1913 b. Innsbruckban először szerepel olimpiai játékokon a szánkósport. 

3. 1935 c. Davosban megrendezik az első hivatalos szánkóversenyt. 

4. 1955 d. Drezdában megalakul a Nemzetközi Szánkósportszövetség. 

5. 1966 e. Oslóban megrendezik az első szánkóvilágbajnokságot. 

 

1.  

2.  

3.  

4.  

5.  

. 

                                                                                                                                         5 pont  
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6. Hogyan vált sikeressé, majd maradt el rokonsportjai mögött a szánkósport? Fogalmazd meg 

válaszodat 3−4 mondatban a szövegből vett információk alapján! 

 

 

 

 

 

7 pont 

 

B. 

1. 1. Fogalmazz meg a szöveg alapján 

2.  

a. egy tényközlő (ellenőrizhető igazságtartalmú) mondatot! 

_________________________________________________________________ 

 

b. egy véleményt kifejtő (személyes meglátást, érzelmet, élményt közvetítő) 

mondatot! 

_________________________________________________________________                                                                                              

4 pont 

 

2. Az alábbi mondatokban aláhúzott névmások az előzmények alapján értelmezhetők. Írd ki azt 
a szövegrészt, amelyből kiderül a jelentésük!  

Caspar Badrutt szállodatulajdonos felismerte ebben a lehetőséget az idegenforgalom 

növelésére... 

 

Ehhez a szervezethez csatlakoztak külön szakágként a szkeletonosok is. 

 

A szánkósok sokáig nem tudták kiheverni ezt a meggyengülést... 

6 pont 

 

3. Az alábbi igék közül mindegyik igekötős és tárgyas (pl. megrendez valaki valamit). Ha 
elhagyod az igekötőket, az így kapott igék közül melyiknek nem lesz tárgya? Írd a vonalra a 
helyes válasz betűjelét! 

a. megrendez 
b. kialakít 
c. ellát 
d. kihever 
 

Helyes válasz betűjele: _____________                                                                            4 pont 
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4. Figyelembe véve a szórendet és a mondathangsúlyt, az alábbi lehetőségek közül melyik 

lenne alkalmas folytatása a következő mondatnak: A 19. század közepén angol fiatalok a 

település lejtős utcáin csúszkáltak szánkókon, …?                                                                                          

a. … nem a 20. században. 

b. … nem idős svájciak. 

c. … nem az erdei ösvényeken. 

d. … nem szalmazsákokon. 

Helyes válasz betűjele: _____                                                                                 5 pont 

  

5. Alkoss egy-egy mondatot az alábbi igék egy-egy olyan jelentésével, amely eltér a 
szövegbelitől! Az igék toldalékolhatóak.                                                                                                                 

űz: 

 
felismer: 

 

elválik:  

 

elmarad:  

 

szerepel: 

5 pont 

 

6. Fogalmazz meg 6 kérdést Caspar Badrutt szállodatulajdonosnak a szánkópálya 

kialakításával kapcsolatban betartva a nyelvi illem ide vonatkozó szabályait! 

 

 

 

 

 

 

6 pont 

 

SUBIECTUL II                                                                                                          (30 puncte) 

Olvasd el figyelmesen az alábbi szöveget! 

Szomszédunkban lakott a bíró. A bíró csináltatott a fiainak olyan szánkót, hogy annál 

szebb még nem volt a világon. Még most is sokszor álmodom vele így tél idején. Kőrisfából volt 

a talpa, diófából a karja, az ülése lószőr vánkos, beterítve bársonyposztóval, a lábtakaróján 

bolyhos szőnyeg. Be volt festve az egész szép pirosra, tán a kötele is selyemből volt. 

Megvolt a mesés szép szánkó, de nem volt, aki húzza. Nagy úr volt akkor Bíró Pali is, 

Bíró Gyuri is, mind a kettő csak húzatni akarta magát. Engem fogtak be meg egy másik szegény 

gyereket, a Favágó Jánoskát. 

− Egyszer ti húzzátok, máskor mi ülünk benne − biztattak a bíró fiai. 
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Bántuk is mi a csúfolódást, csakhogy hozzáférhettünk a szánkóhoz. […] 

Így tartott ez egy hétig, hanem Favágó Jánoska már akkor olyan búsan lógatta a fejét, 

mint egy igazi ló. Meg is kérdezte tőle a kisebb gazdánk, a Bíró Pali, hogy tán kevesli az 

abrakot. 

− Szeretnék már egyszer én is beleülni a szánkóba − motyogta félősen Jánoska −, csak 

egyetlenegyszer, csak egyik saroktól a másikig. 

Bíró Gyuri nevetve csördítette meg fejünk fölött a pántlikás ostorát. 

− Mást nem kívánnál, kis rongyos? Nem olyan gúnyához csinálták ezt a szánkót, mint 

a tied. 

Pali még jobban rákiáltott: 

− Örülj, hogy húzhatod. Gyí, Szellő, gyí, Bogár! 

Összenéztünk Jánoskával, s akkorát rántottunk a szánkón, hogy mind a két gazdánk 

kigurult a hóra. Olyat hemperedtek, hogy öröm volt nézni, ámbátor igyekeztünk elhordani az 

irhát. 

Hanem aztán megbántuk, amit tettünk. […] 

− Tudod mit, Jánoska? Ha neked is volna egy hatosod, nekem is, vennénk rajta szánkót. 

Másnapra kerítettünk pénzt. […] Délután elmentünk a szenesboltba, vettünk a 

pénzünkön egy szenesládát. A ládát félig megraktuk szalmával, a fenekére szögeztünk két 

gyalult deszkát, kerítettünk egy ruhaszárító kötelet, s azt ráerősítettük a láda két oldalára. 

Megvolt a szánkó. […] 

Kiértünk a falu végére. Az utolsó ház a Kati nénié volt, az öreg koldusasszonyé. […] 

Kati néni ott gubbasztott a vackán, elkékült orcával, dideregve vékony kendőjében. 

Olyan hideg volt odabent, hogy még a tűzhely sarkait is kivirágozta a dér. 

− Nem égett ebben a tűz, lelkeim, már három nap óta. […] 

Jánoska rám nézett, én meg őrá. Előhúzta a sarokból a baltát, kiment, csattogott-

pattogott odakint: fölvágta tűzrevalónak a szánkót. 

Kisvártatva hatalmas tűz lobogott a kunyhóban. Égett a szánkó. A mi szánkónk, 

amelyikbe egyszer se ültünk bele. 

A szánkódarabok piros lángja hosszú csíkokban táncolt a falon, amely mintha sírt volna 

örömében, ahogy a dér leolvadt róla. Az öreg koldusasszony orcája is színesedni kezdett. 

Ahogy ránk vetette háládatos tekintetét, a mi szívünkben is valami melegség támadt. És 

egyszerre megsajnáltuk a gazdag bíró fiait, akik érzik, hogy milyen jólesik repülni a szánkón, 

de nem tudják, milyen jólesik jót tenni a szegényekkel.                                                                               

(Móra Ferenc: A szánkó. Részletek)  
 

Válaszolj a következő kérdésekre, oldd meg a feladatokat! 

1. Mutasd be 4−5 mondatban a bíró fiai és a két szegény gyerek közti viszonyt!           

 

 

 

5 pont 
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2. „Összenéztünk Jánoskával, s akkorát rántottunk a szánkón, hogy mind a két gazdánk kigurult 

a hóra. Olyat hemperedtek, hogy öröm volt nézni, ámbátor igyekeztünk elhordani az irhát.” 

 Miért viselkedik így a két gyerek? Fogalmazd meg válaszod 1−2 mondatban!   

 

 

 

5 pont 

 

3. Értelmezd a szöveg záró részét!  

„Az öreg koldusasszony orcája is színesedni kezdett. Ahogy ránk vetette háládatos 

tekintetét, a mi szívünkben is valami melegség támadt. És egyszerre megsajnáltuk a gazdag 

bíró fiait, akik érzik, hogy milyen jólesik repülni a szánkón, de nem tudják, milyen jólesik jót 

tenni a szegényekkel.” 

 

 

 

 

 

 

 

 

5 pont 

 

 

4. Írj 10–15 mondatos élménybeszámolót egy téli sporttal kapcsolatos kalandodról! 
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15 pont 

 


