1. forduló (1. félév)

2011/2012
Thornton Wilder

Szent Lajos király
hídja
összesen: ..….. pont / 20 pont

……………….………… név, osztály
……………………………
iskola

1. Magyarázd meg a következő szavak szövegbeli jelentését! (0-4 pont)
Bürü
Uzsora
Ténfereg
jámbor
2. Mit furcsáll az elbeszélő az események bemutatása közben? (0-1 pont)
a) Hogy a híd leszakadása ilyen mély nyomot hagyott a limaiakban.
b) Hogy a híd leszakadhatott.
c) Hogy olyan kevesen haladtak át épp a hídon.
d) Hogy lehetett még a hidat használni.
3. Melyik kifejezés(ek) kapcsolható(ak) Juníper atyához? (többszörös választás) (0-1
pont)
a) keresztet vet
b) hirtelenszőke
c) gyászistentiszteletet tart
d) ferences barát
4. Mi a kakukktojás? Válaszd ki a szerinted oda nem illő szót és indokold is
választásodat! (0-2 pont)
……………………………………………..
a)fűzfavessző

b)léc

c)vályog

d)venyige

5. Kik készítették a hidat? (0-1 pont)
a) a limaiak

b) az inkák

c) az érsek emberei

d)a városba érkező idegenek

6. Miért tartózkodik Peruban Juníper atya? (0-1 pont)
a) Hittérítőként a keresztény vallás tanait hirdeti az indiánok körében.
b) Mert az alkirály gyónni kívánt neki.
c) Temetésre érkezett.
d) A hidat jött felszentelni.
7. Párosítsd az összetartozó neveket, fogalmakat! Karikázd be az általad helyesnek tartott
párosításokat!
(0-1 pont)
a) öröm

b)düh

c)szűk

d)szerencsétlenségek

A)uzsorások

B)záporpatak

C)peruiak

D)Juníper atya

1) aD,bA,cB,dC

2)aC,bA,cB,dD

3)aD,bC,cB,dA

4)aA,bD,cB,dC

8. Melyik állítás igaz? Többszörös választás! (0-1 pont)
a) A szerencsétlenségnek sok szemtanúja volt.
b) A szövegrészletbeli történet egy forró nyári délutánon játszódik.
c) Még az érsek is gyalog szokott átkelni a hídon.
d) Csupán az egyszerű emberek rendültek meg a tragikus esemény hírére.
e) A tutajon átkelhettek lovak, kocsik és gyaloghintók is.
9. Fejtsd meg a következő betűrejtvényt! Fogalmazd meg szövegrészletbeli szerepét!
(0-2 pont)
SAIJJTUNE

……………………………..

10. Állítsd időrendi sorrendbe a szövegrészlet következő eseményeit! Jelöld a helyes
választ! (0-1 pont)
a) A híd leszakad.
b) Juníper atya azon tűnődik, miért azzal az öt emberrel történt a tragédia.
c) A cselédlányoktól visszakerülnek az elcsent karkötők úrnőikhez.
d) Juníper atya a homlokát törli a nagy melegben.
A) abcd
B) adcd
C) dacb
D)dabc
11. Mi NEM volt jellemző július 20-án? (0-1 pont)
a) hőség
b) megrendülés
c) erős szél
d) hófödte hegyormok
12. Honnan származik Szent Lajos király? (0-1 pont)
a) Peru
b) Franciaország
c) Spanyolország
d) Észak-Olaszország
13. Írj fogalmazást Véletlen volt vagy sorsszerű…? címmel! Gondolataidat legalább öt
összefüggő mondatban fogalmazd meg! (0-4 pont)
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………

