1. forduló (1. félév)

Robert Merle

……………….………… név, osztály

Állati elmék
összesen: ..….. pont / 20 pont

1. Melyik szereplő szemszögéből láttatja az író az eseményeket a részlet elején?
(0-1 pont)
a) Sevilla professzor
d) Egyik sem, az író egyes
b) Bob
szám 3. személyben beszéli
c) Suzy
el a történetet.
2. Miért nincs jelen Michael a kutatócsoport megbeszélésén? (0-1 pont)
a) Elkésik, mert elaludt.
c) Fa és Bi mellett marad, míg
b) Sevilla elküldte
a többiek elemzik a legutóbbi
szabadságra.
párbeszédet a delfinekkel.
d) Mert börtönbüntetését tölti.
3. Tedd sorrendbe az alábbi eseményeket! Válaszd ki a helyes megoldást! (0-1 pont)
a) Maggie felveszi a telefont.
b) Sevilla megdicséri Arlette-et.
c) Sevilla a csoport véleményét kéri a delfinek magatartásáról.
d) Simon elpirul.
A : c,d,b,a
B: c,b,d,a
C: d,c,b,a
D: c,a,b,d
4. Igaz-hamis? Jelöld a pontozott vonalon I vagy H betűvel az igaz és hamis állításokat!
(0-3 pont)
….I Fa és Bi nem örült a hírnek, hogy újabb delfinek kerülhetnek a medencéjükbe.
….H Peter bátortalanabbul szól hozzá a vitához, amióta Michael nincs köztük.
….I Fa eleinte nem tiltakozott az ellen, hogy újabb nőstény kerüljön a medencéjükbe.
5. Miért választotta Bi a monogámiát? (többszörös választás) (0-2 pont)
a) Mert ő már tud
c) Mert már tudja, hogy szereti
embernyelven (angolul)
Fát, és ilyen emberi típusú
b) Mert megszokta azt, hogy
kapcsolatra vágyik vele.
ketten élnek a medencében.
d) Mert fél a többi delfintől.
6. Mit jelentenek az alábbi kifejezések? Írj rövid szómagyarázatot a pontozott vonalra!
(0-3 pont)
- monogámia ……………………
- komplexus ……………………..
- affektáltan ……………………..
7. Ki az, aki ellenségesen viselkedett a csoportban? Jelöld a megfelelő nevet! (0-1 pont)
a) Michael
c) Lisbeth
b) Sevilla
d) Bob
8. Milyen következtetést fogadtak el helyesnek Bi viselkedésével kapcsolatban?
(0-1 pont)
a) Bi reagálása kétértelmű.
d) Nem zárták le a vitát, tovább
b) Bi azonosulni akar az emberrel.
elemzik a kérdést.
c) Bi egyszerűen csak féltékeny.

9. Melyik az a tulajdonság, ami nem jellemző Simonra? (többszörös választás)
(0-2 pont)
a) gátlásos
c) lelkiismeretes
b) szerelmes
d) köpcös
10. Jellemezd Maggie-t, írj legalább 5 mondatot arról, milyen embernek ismerted meg!
(0-5 pont)
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………….

