1. forduló (1. félév)

Robert Louis
Stevenson

A Kincses-sziget

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

összesen: ..….. pont / 20 pont

1. Határozd meg a következő szavak, kifejezések szövegbeli jelentését! (0-4 pont)
a. ákombákom ……………….
b. horgonyt vetett…………….
c. kormányos…………………
d. mérföld …………………….
2. Mikor járt 70 fontnyi összeg valakinek? (0-1 pont)
a. 1475. június 12-én b. 1475. június 21-én c. 1745. június 12-én d. 1745. június 21-én
3.Mennyi időt ölelt föl a szövegrészletben szereplő nyilvántartás? (0-1 pont)
a. 2 évet b. 20 évet c. 22 évet d. 30 évet
4. A talált könyvben szereplő táblázat az alább felsoroltak közül mely pénzeknek az
egymáshoz való viszonyát rögzítette? (Többszörös választás!) /0-1 pont)
a. német b. francia c. angol d. olasz
5. Hol volt a talált térkép szerint a kincs legnagyobb része? (0-1 pont)
a. a délnyugati parton b. a délkeleti parton c. az északi parton d. az északnyugati parton
6. Igaz-hamis
Állapítsd meg, hogy igazak vagy hamisak a következő állítások, és írj melléjük I vagy H betűt!
(0-4 pont)
……

A szövegrészletben többször szereplő
Caracas Új- Zéland fővárosának a neve.

……

. A részletben szereplő Livesey foglalkozása
orvos volt.

…..

. A térképen szereplő sziget alakja olyan volt,
mint egy fölegyenesedő, kövér sárkányé.

…..

A rúdezüstöt a térkép hátoldalán lévő
információ szerint a sziget déli rejtekhelyén
lehetett megtalálni.

7.
Fejtsd meg a következő betűrejtvényt! A szövegrészlet alapján határozd meg a kapott
fogalmat! (1+1 pont)
SSÓÁEEMZTL………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
8. Mit jelöltek az uraság szerint a számlakönyvben a keresztek? (0-1 pont)
a. Azokat a városokat és hajókat, amelyeket kifosztottak, vagy elsüllyesztettek.
b. Azokat a hajókat, amelyeken a kalózok dolgoztak.
c. Azokat a városokat, amelyekben útjaik során a kalózok megfordultak.
d. Azokat a hajókat vagy városokat, amelyek kedvesek voltak a kalózok számára.

9. Állítsd időrendi sorrendbe a következő, a szövegrészletben szereplő eseményeket! (0- 1 pont)
a. A doktor fölfejtette a pecsétviaszt, s egy térkép esett az asztalra.
b. A szövegrészlet szereplői egy számlakönyvet nézegettek.
c. A szereplők egy térkép hátára kézzel írt információkat tanulmányoztak.
d. A doktor azt mondta a térkép és a könyv tulajdonosáról, hogy takarékos ember, akit nem lehet
becsapni.
A. abcd B. acdb C. bacd D. bdac
10.A szövegrészlet szereplői kíváncsiak voltak a számlakönyvre, és arra is, hogy milyen titkokat
rejt a térkép. Mindig pozitív motiváló erő-e a kíváncsiság? Fogalmazd meg véleményedet
minimum 6 összefüggő mondatban! (0-4 pont)
………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………

