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1. forduló (2. félév) Déry Tibor Képzelt 

riport egy amerikai 

popfesztiválról 

 

 

……………….………… név, osztály 

 

összesen: ..….. pont / 20 pont 

 

1. Mit jelentenek a következő szavak a szövegrészletben? (0-4 pont) 

- reflektor 

- annunciáció 

- manna 

- kóma 

2. Mennyi ember gyűlt össze a fesztiválon? (0-1 pont) 

a. kb. 200.000     b. kb. 300. 000    c. kb. 350. 000   d. kb. 400. 000 

3. Kit keresett Beverley? (0-1 pont) 

a. Manuelt     b. Józsefet    c. Esztert    d. egy énekest 

4. Milyen, a fesztiválon előforduló betegségekről NEM számolt be Beverley? /Kettős 

választás!/ (0-1 pont) 

a. szívinfarktus   b. fertőzéses májgyulladás   c. vakbélgyulladás   d. agyvérzés 

5. Mikor kezdett Beverley a keresésbe? (0-1 pont) 

a. 10 perc elteltével   b. ½ óra elteltével  c. 1 óra elteltével   d. 1 ½ óra elteltével 

6. Mit akart csinálni Beverley idegességében? (0-1 pont) 

a. Ki akarta tépni a saját haját.  b. Le akarta rágni a körmét.  c. Neki akart menni 

mindenkinek.  d. Kábítószeres cigarettát akart szívni. 

7. Állítsd időrendi sorrendbe a következő eseményeket! (0-1 pont) 

a. Beverley minden hordágyhoz odament, s leemelte róla a lepedőt. b. Beverley 

találkozott Manuellel. c. Tovább járta a terepet, még azután is, hogy az utolsó rock - 

együttes levonult a dobogóról.  d. Beverley elindult a domboldalon. 

A. dcab    B. dacb   C. dabc    D. cdab  

8. Hol volt a fesztivál? (0-1 pont) 

a. San Fransiscóban  b. New Yorkban  c. Nem tudjuk meg.  d. Montánában 

9. Mit jelent a szövegben az „árokba fordította a ládáját” kifejezés? (0-1 pont) 

a. Kidobta a felesleges holmiját egy ládában. b. Öngyilkos lett. c. Felborult a kocsijával. 

d. Felborította más valakinek a kocsiját. 

10. Mit kért volna Manuel Beverleytől, amikor Beverley Esztert nála kereste? (0-1 pont) 

a. Felesleges kabátot.  b. Felesleges párnát.  c. Felesleges paplant.  d. Felesleges 

pokrócot. 



11. Mit vesztett el Müller Kurt Manuel szerint? (0- 1pont) 

a. Egy sárga viharkabátot.  b. Egy doboz penicillint, fecskendővel. c. A nagymamáját. 

d. A nagypapáját. 

12. Fejtsd meg a következő betűrejtvényt! Mi a szerepe a szövegben? (1+2 pont)  

AELYEMITTÉHYRGKUHYOGÍYGNG 

13. Írj egy legalább 5 mondatos összefüggő történetet egy valós vagy elképzelt hétköznapi 

eseményről, amelynek a betűrejtvény megfejtése a címe! (0-3 pont)   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


