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1. forduló  

(2. félév) 

 Bertolt Brecht A szecsuáni jólélek 

 

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

…………………………………………………...iskola 

 

 

összesen: ..….. pont / 20 pont 

 

1. Állapítsd meg, hogy igazak vagy hamisak a következő állítások, és írj melléjük I vagy 

H betűt! (0-5 pont) 

 Sen Te Sui Ta unokahúga. 

 A vízárust Vangnak hívják. 

 A szövegrészletben 3 helyszínen játszódik a cselekmény. (2: vízpart, 

dohánybolt) 

 A második isten nem szólal meg a szövegrészletbeli események során. 

 Az asztalos a városban tapasztalható nyomorról beszél Sui Tának. (fordítva) 

 

2. Melyik szó a kakukktojás? Jelöld meg! Válaszodat indokold is! Válaszod tartalmazza 

a kiválasztott szót! (1+1pont)

a) lámpás  b) álom c) szállás d) vándorlás e) reggeli 

Indoklás: Az istenek nem említik Sui Ta jócselekedetei között, a dohányosboltban várják 

a „vendégek” a reggelit, amikor felébrednek. 

3. Ki / mi rejtőzik a betűrejtvényben?  Fejtsd meg, és írd le, hogy a szövegrészlet alapján 

mi volt a szerepe! (1+1=2 pont)  

IYIÉFAFN 

 

4. Írj legalább 2-2  rokon értelmű szót vagy kifejezést az alábbi szavakhoz! (0-3pont)  

gyarló  

megrendül  

átejt  

 

5. Milyen emberre utal a közmondás: Kákán is csomót keres. Jelöld a helyes választ! (0-

1 pont) 

a) kíváncsi 

b) akadékoskodó 



c) irigy 

d) tudálékos 

6. Mit érezhet Vang, amikor meglátja az isteneket? (0-1 pont) 

a) megretten 

b) meglepődik 

c) kételkedik 

d) közönyös marad 

 

7. Miért szégyelli magát Vang? (többszörös választás) (0-1 pont) 

a) Mert nem tudott szállást adni az isteneknek. 

b) A szegénysége miatt. 

c) Mert gyönge, s gyorsan kétségbe tud esni. 

d) Mert nem hitt abban, hogy Sui Ta szállást ad az isteneknek. 

8. Mit kérnek az istenek Vangtól, mire biztassa Sui Tát, ha visszatér hozzá a 

dohányboltba? (0-1 pont) 

a) határozottságra 

b) kedvességre 

c) jóságra 

d) engedelmességre 

 

9. „…senki sem lehet sokáig jó, ha nem kívánják tőle a jóságot.”  

Értelmezd a brechti gondolatot, érvelj mellette vagy ellene! Legalább 5 mondatos 

válaszod minimum 3 érvet tartalmazzon!  (0-4 pont) 


