
 
 

 
2010/2011 

1. forduló (2. félév) Agatha Christie Gyilkosság meghirdetve 
 

……………….………… név, osztály 

 

összesen: ..….. pont / 20 pont 

1. Állítsd időrendbe a következő eseményeket! (0-1 pont) 

a) Miss Blacklock felolvassa a hirdetést a reggeliző társaságnak. 

b) Patrick a Mitzi tortáját emlegeti. 

c) Dora Bunner elolvassa az apróhirdetéseket a helybeli hetilapban. 

d) Julia ásítozik. 

e) Miss Blacklock vendégfogadásra készül. 

A) c,a,d,b,e B) e,c,a,d,b C) c,d,a,b,e D) d,b,c,a,b 

2. Milyen évszakban játszódik a történet? (0-1 pont) 

a) tél  b) tavasz  c) nyár   d) ősz 

3. Magyarázd meg a következő szavak szövegbeli jelentését! (0-3 pont) 

kreáció  

fürkésző  

dünnyög  

4. Fejtsd meg a következő betűrejtvényt! Fogalmazd meg a szövegrészletbeli szerepét! 

(0-2 pont) „édes halál”, egy különleges torta neve, amit Mitzi készít 

„cukor van benne” + hal 

5. Igaz vagy hamis az alábbi néhány állítás? Jelöld I vagy H betűvel a helyes választ! (0- 4pont) 
Miss Dora Bunnernek hamis gyöngysora van.  

Dora és Letty barátnők.  

Egy kisvárosi étteremben játszódik a jelenet 

Juliát érdekli legkevésbé az asztaltársaság beszélgetése.  

6. Mi jellemzi Miss Blacklockot a részlet alapján? Többszörös választás! (0-1 pont) 

a) nyugtalanság b) szigorúság  c) derűs nyugalom d) unottság 

7. A jelenet szereplői ……. . Válaszd ki a helyes folytatását a megkezdett mondatnak! 

(0-1 pont) 

a) mind idős emberek. 

b) családtagok. 

c) a Little Paddocks lakói. 

d) érdekes viccnek tartják mindannyian a hirdetésben olvasottakat. 

 

8. Hányan reggeliztek a Little Paddocksban? (0-1 pont) 



a) 3 b) 4 c) 5 d) 6 

9. Párosítsd a jellemző tevékenységet, tulajdonságot a megfelelő szereplővel! Jelöld a 

helyes választ! (0-1 pont) 

a) reszkető ujjak  b) fürkésző pillantás c) síri hang 

A) Miss Blacklock B) Miss Bunner C) Patrick Simmons D) Julia E) Phillipa 

10. Az olvasottakból mely részletek lesznek szerinted fontosak, s kire terelődik –a 

viselkedése alapján - a gyanú a későbbiekben? Gondolataidat fogalmazd meg legalább 

öt összefüggő mondatban! (0-5 pont) 

A hamis gyöngysor, a torta, Patrick? Miss Blacklock?  

 


