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1. forduló (1. félév) Kaffka Margit: Színek 

és évek 

 

 

……………….………… név, iskola, 

osztály 

 

összesen: ..….. pont / 20 pont 

 

1. Add meg a következő szavak szövegbeli jelentését! (0-4 pont) 

- frivol 

- grószi 

- vizitszoba 

- fundáció 

2.Ki volt Kallós Ágnes a szövegrészlet szerint? (0-1 pont) 

a. a grószi keresztlánya b. a grószi nevelt lánya c. a grószi sógornője d. a grószi barátnője 

3. Milyen rokoni viszonyban volt Pórtelky Ábris az elbeszélővel? (0-1 pont) 

a. A sógora volt. b. Az apósa volt. c. Az apai nagybátyja volt. d. Az anyai nagybátyja volt.  

4. Mikor ült kormánybiztosságba az unokanővér-nemzetség apja? (0-1 pont) 

a. 1848 előtt b. 1848 után  c. a XX. század első évtizedében d. a XX. század második 

évtizedében 

5. Állítsd időrendi sorrendbe a szövegrészlet következő eseményeit! (0-1 pont) 

a. Az elbeszélőre rászólt az anyja, hogy menjen törölgetni. b. Az elbeszélő Kallós Palira 

gondolt. c. Az elbeszélő kirázta a portörlőt a Megye utcára. d. Az elbeszélő felment port 

törölni. 

A. abcd   B. badc   C. bacd  D. acbd 

6. Milyen helyszínhez kötődött félelmetes gyermekkori kalandja az elbeszélőnek 

(Magdának)? (0-1 pont)   

a. tömlöcfolyosóhoz  b. barlanghoz  c. egy üres, elhagyott épülethez  d. egy üres, elhagyott 

várromhoz 

7. Milyen alkalmakkor hagyta el Ábris Pórtelket? Kettős választás! (0-1 pont) 

a. vásárok alkalmával b. megyegyűlések idején c. családi sokadalmak idején d. kórházi 

kezelések céljából 

8. Hány éves volt Pórtelky Ábris az elbeszélés idején? (0-1 pont) 

a. idestova 50  b. idestova 60  c. kb. 65 d. kb. 70 

9. Mit ejtett ki a történetben a kezéből Magda? (0-1 pont) 

a. a portörlőt  b. a kézimunkát  c. egy kendőt  d. semmit 

10. Mit NEM kellett letörölnie az elbeszélőnek? (0-1 pont) 

a. bőrbe kötött albumokat  b. ezüst névjegytálat  c. a zongora billentyűit d. a zongora 

ragyogó, fekete lábait  



11.  Hányszor ült már vasúton Pórtelky Ábris? (0-1 pont) 

a. egyszer b. kétszer c. háromszor  d. soha 

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

ÉJSSANYYRLZIO 

13. Írj legalább öt mondatból álló, összefüggő fogalmazást a következő címmel: „Messzi, 

idegen világok, ismeretlen utak!” (0-4 pont)  

 

 

 

 


