
  

Folklórismeret alapvizsga kérdései 

Összeállította: Béres Anikó 

 

I. Írd a kifejezéseket a megfelelő sorrendbe!     3p. 

a, lakodalom, legényavatás, keresztelő 

…………………    …………………  …………………, temetés 

b, húsvét, szüret, pünkösd, aratás, újév, Miklós nap    5p. 

karácsony 

 

 

   

 

 

 

Szent Iván 

II. Kösd össze az összetartozókat!       4p. 

A nap járásához igazítjuk 

 

Évente másik napra esik 

 

Minden évben ugyanazon a napon van 

 

A hold járásához igazítjuk 

 

 

állandó ünnep 

 

 

 

mozgó ünnep 

III. Írj Á betűt az állandó, M betűt a mozgó ünnepek elé!   6p. 
 

….. karácsony    ….. húsvét 
 

….. pünkösd    ….. hamvazószerda 

 

….. Luca napja    ….. Szent István napja 

 



  

IV. Írd az alábbi kifejezések számát a megfelelő helyre!   22 p. 

1. időjárás jóslás 

2. férjjóslás 

3. kotyolás 

4. védekezés a boszorkányok 

ellen 

5. pásztorok adománygyűjtése 

6. lucázás, 

7. tánctilalom 

8. szaporító munkák tilalma 

9. adománygyűjtő szokások, 

10.  óévbúcsúztató 

11.  papi jelmez viselése 

12.  aratóünnep 

13.  a lakás kitakarítása 

14.  Márton napi lúd 

15.  húsvét 

16. vízkereszt 

17. betlehemes énekek tanulása 

18. tyúkok 

termékenységvarázslása, 

19. hagymakalendárium 

20. virgács 

21. Luca – búza ültetése 

22. pünkösd 

Téli ünnepkör 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nem ide tartozik: 
 

V. Rakd sorrendbe, s írd le egymás után az alábbi napokat!    5 p. 

Húshagyókedd, vízkereszt, farsanghétfő, farsangvasárnap, hamvazószerda 

……………………………………………………………………………………. 

VI. Párosítsd össze az alábbi meghatározásokat a napokkal!   6 p. 

Farsangvasárnap   a bálok fő ideje 

Húshagyókedd    a zenészektől elveszik a vonót 

Vízkereszt    a farsang kezdő napja 

Hamvazószerda   asszonyfarsangot is tarthatnak ekkor 

Farsanghétfő    a böjtöt ekkor egy napra félbeszakítják 

Advent 

 
    Miklós nap 

 

 

Luca nap 

 

 

    Borbála 

nap 



  

Torkos csütörtök   a böjt első napja 

VII. Melyek azok a rituális cselekmények, amelyek előfordulnak a farsangban? 

Húzd alá ezeket!         3 p. 

 

Vénlánycsúfolás, kotyolás, csillagozás, téltemetés, termékenységvarázslás,  

tűzgyújtás, locsolás, betlehemezés, adománygyűjtés, boszorkányok elleni  

védekezés 

 

VIII. Tedd megfelelő sorrendbe az eseményeket!     10 p. 

…. húsvét, …. vízkereszt, …. nagyböjt, …. karácsony, …. húshagyókedd, 

…. szilveszter, …. farsangvasárnap, …. advent, …. újév, …. Márton nap 

IX. Kösd össze az összetartozókat!       8 p. 
 

tanítók jövedelem kiegészítése 
 

az iskolák pártfogója 
 

március 12. 
 

a torokfájás gyógyítása 
 

február 3. 
 

a diákság pártfogója 
 

adománygyűjtés 
 

diáktoborzás 

 

 

          

  Balázs 

 

 

           

Gergely 

  
 

X. Válaszd ki és húzd alá a pünkösdhöz kapcsolódó tevékenységet!  4 p. 

lovasversenyeket, ügyességi versenyeket tartottak, 

szánkóversennyel választották ki a legügyesebbeket, 

búcsúkat tartottak több településen, 

grófokat, bárókat, hercegeket választottak, 

ekkor határozták meg a tejbeméréssel, ki a falu első gazdája, 

ezen a napon csillagoztak a kisebb fiúk, 

egyes településeken ilyenkor állították a májusfát, 



  

bálokat rendeztek 

XI. Sorolj fel olyan ünnepeket, amelyek a munkavégzéshez kapcsolódnak! 

4 p. 

 

 

 

 

 

XII. Mit tudsz húsvétról, a hozzá tartozó szokásokról, jeles napokról! 

20 p. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Eredmények: 

 

70 pont felett:  jeles 

60 – 70 pont között:  jó 

50 – 60 pont között: közepes 

40 – 50 pont között : elégséges 

40 pont alatt: elégtelen 


