1. forduló (1. félév)

2012/2013
Arany János

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

Toldi szerelme
összesen: ..….. pont / 20 pont

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

……………….

föveny

………………..

vért

…………………

pányva

………………….

2. Hányféle dob hangja hallható a lovagi torna kezdete előtt? Jelöld a helyes választ!
Többszörös választás (0-1 pont)
a) tábori dob b) apró dob

c) üstdob

d)pergő dob

3. Mi a kakukktojás? Válaszd ki a szerinted oda nem illő szót és indokold is
választásodat! (1 + 1 pont) ……………………………………………..
a)kürt

b)síp

c)tülök

d)gémfa

4. Mit jelent? (0-1 pont)
„…igazán megy a sor.”
a) gyorsan halad a sorban állás
b) jól megy a sora
c) rendben van minden
d) igaza van
5. Milyen alá-és fölérendeltségi viszonyban van Lőrinc és Miklós? Jelöld a helyes
választ!(0-1 pont)
a) Lőrinc vezeti a tábort.
b) Miklós feljebbvalója Lőrincnek.
c) 12 nemes, köztük Lőrinc is alárendeltje Miklósnak.
6. Állapítsd meg, hogy igazak vagy hamisak a következő állítások, és írj melléjük I vagy
H betűt! (0-4 pont)
……

Kürtszó indítja a lovagi tornát.

……

A király tudtával zajlik a bajvívás.

…..

Toldi lobogójának színe zöld-fehér.

…..

Lőrincet nem csúfolta senki.

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

(0-1 pont) NYITOTT
AKIIYZOOONRRPGS …………………………………..
8. Állítsd időrendi sorrendbe a szövegrészlet következő eseményeit! Jelöld a helyes
választ! (0-1 pont)
a) Toldi bosszankodva járkál fel-alá.
b) Vége az istentiszteletnek.
c) Kiderül, hogy Tar Lőrinc balkezes.
d) A lovagok köszöntik a királyt.
e) A bajmester felnyitja a sorompót.
f) Izgatottan várják a harci mének a lovagi torna kezdetét.
A) b,f,a,c,e,d

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

9. Miben hasonlatosak Miklós és Lőrinc? (0-1 pont)
a) bátorság

b) termet

c) életkor

d) erő

10. Igaz barátság szövődhet-e a szövegrészletben megismert két ember között?
Véleményedet fogalmazd meg legalább öt összefüggő mondatban! (0-4 pont)
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………

