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1. forduló (2. félév) Lázár Ervin A fehér tigris 
 

……………….………… név, osztály 

 

összesen: ..….. pont / 20 pont 

 

1. Magyarázd meg a következő szavak szövegkörnyezetbeli jelentését! (0-5 pont) 

horhos ………………………………………………………………….. 

lapály ………………………………………………………………….. 

karistolás ………………………………………………………………….. 

szurdék ………………………………………………………………….. 

humánus ………………………………………………………………….. 

 

2. Állítsd időrendbe a következő eseményeket! Jelöld a helyes megoldást! (0-1 pont)  

a) Makos Gábor elindul a város felé. 

b) A századot sakkban tartja a tigris. 

c) Az emberek menekülnek Makos Gábor és a fehér tigris elől. 

d) Makos és Káptalan beszélgetnek. 

A. bdac B. dbac C. dcba D. bdac 

3. Mióta tudható, hogy milyen különleges képességgel bír a fehér tigris? (0-1 pont)  

a) egy hete 

b) egy hónapja 

c) alig egy órája 

d) kb egy éve 

4. Miért nem nevezhető hétköznapi állatnak a jelenetben szereplő tigris? (0-1 pont)  

a) A színe miatt. 

b) Mert hallgat az emberi szóra. 

c) Mert megsebezhetetlen. 
5. Igaz-hamis? Jelöld a pontozott vonalon I vagy H betűvel az igaz és hamis állításokat!  

(0-4 pont) 
…. Két katonát megsebesített a fehér tigris. 

…. A tigris csak Makos Gábornak engedelmeskedik. 

…. Makos Gábor egyedül megy a Főnökhöz. 

…. A tigris ellen semmilyen fegyver sem hatásos. 

 

6. Fejtsd meg a következő betűrejtvényt!Írj szinonimát a kapott szó mellé! (0-1 pont) 

 

MBAONZÁGEB  ……………………    ……………………… 

7. Mely tulajdonság nem  jellemző Makos Gáborra a részlet alapján? (0-1 pont) 

a) szigorú 

b) dühös 

c) riadt 

d) humánus 

8. Hova indul Makos Gábor a tigrissel? (0-1 pont) 

a) haza 

b) a városházára 

c) az erdőbe 

d) a kávézóba 

9. Párosítsd az alábbi érzéseket, tevékenységeket a megfelelő 

személlyel/személyekkel! Jelöld a megfelelő választ! (0-1 pont) 

a) rettegés A) Makos Gábor 

b) zavart viselkedés B) katonák 

c) vidám fölény C) Káptalan 

1. aB, bC, cA  2. aC, bB, cA   3. aB, bA, cC 

 

10. Képzeld magad valamelyik szereplő helyébe és fogalmazd meg legalább 4 

mondatban, hogy élted volna meg az olvasott jelenetet! (0-4 pont) 


