1. forduló (2. félév)

2012/2013
Eleanor H. Porter

Az élet játéka
összesen: ..….. pont / 20 pont

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

1. Írj legalább 3-3 szinonímát a szövegrészletből kiválasztott szavak mellé! (0-3 pont)
elszontyolodott
csupor

……………….

………………….

hall (főnév)

………………………..

2. Párosítsd a szereplőket a megfelelő jelzőkkel! Válaszd ki a helyes választ! (0-1 pont)
a) Pendleton úr
A) jókedvű

b) az orvos

B) mogorva

A) aA,bB,cC,dD

c) az ápoló

d) Pollyanna

C) barátságos D) ijedtképű

B) aB,bC,cD,dA

C)aB,bA,cD,dc

d) aC,bA,cD,dB

3. Állapítsd meg, hogy igazak vagy hamisak a következő állítások, és írj melléjük I vagy
H betűt! (0-5 pont)
……

Chilton doktor jól ismeri Pollyannát.

……

A kislányt a szobalány vezeti Pendleton úr elé.

…..

Chilton doktor is jelen van a betegszobában.

…..

A szobalány figyelmezteti az orvost, hogy a
beteg nem fogad látogatókat.

……

A történet egy városban játszódik.

4. Az idézetnek tűnő anagramma megfejtése a feladat. Fogalmazd meg szövegrészletbeli
szerepét is! (0-2 pont)
„CSAO ÚJ BOR” (KONYA)

………………………………

5. Ki az, aki NEM mosolyog az olvasott szövegrészletben? (0-1 pont)
a) Pollyanna
b) Chilton doktor
c) az ápoló
d) a szobalány
6. Találd meg, mi lehet a közös a következő szavakban, majd rendezd a megfelelő
sorrendbe őket! Válaszd ki a helyes megoldást, és írd le a választásod indoklását is! (0-1
pont)
látogatás

kocsonya

csoda

……………………………………

7. Válaszd ki a mondat helyes folytatását! Pollyanna első látogatásakor Pendleton úr
házában……. Többszörös választás! (0-1 pont)
a) nagy volt a rendetlenség.
b) tisztaság volt.
c) poros volt minden.
d) sok vendég tartózkodott.
8. Honnan nyílik Pendleton úr hálószobája? (0-1 pont)
a) a hallból
b) a könyvtárból
c) a nappaliból
d) egy folyosóból
9. A bíborszín függöny…….. . Válaszd ki a helyes folytatást! (0-1 pont)
a) lila
b) bordó
c) piros
d) sötétbarna
10. Pollyanna csodaszere….. címmel írj egy 10 mondatos újságcikket, amelyben hírt adsz a
részletbeli orvos egyik betegének történetéről!. (0-4 pont)
…………………………………………………………………………………………
Nyitott kérdések!!!!!

