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Visszakérem az iskolapénzt

(1. félév)

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

összesen: ..….. pont / 20 pont

1. Állapítsd meg, hogy igazak vagy hamisak a novella narrátorára vonatkozó állítások, és
írj melléjük I vagy H betűt! (0-5 pont)
I
Egy kávéházban ül.
H

Volt földrajztanárát egykori gimnáziumában keresi fel. (egyetemen)

I

További iskoláját is meg kívánja keresni, hogy visszaszerezze az iskolapénzt.

I

Nem tudja, hogy Pittsburg amerikai város.

H

Abban bízik, hogy nyugdíjából meg tud majd élni. (előre elköltötte azt is)

2. Melyik szó a kakukktojás? Jelöld meg! Válaszodat indokold is!
Válaszod tartalmazza a kiválasztott szót! (1+1 pont)
a)előleg
b) mű
c)szobor
d) vizsga
Indoklás: Nem vett fel rá előleget a narrátor.
3.) Ki / mi rejtőzik a szórejtvényben? Fejtsd meg, és írd le, hogy a szövegrészlet alapján mi
volt a szerepe! (1+1=2 pont) nyitott
aprítva a nyelőcsőbe juttat (visszafelé) + régen alkalmazott operációs rendszer +
&(angolul)+ egyik – megrövidített(!) érzékszervünk
GÁRDOS ANDOR
Gépészmérnök, ő kérdez rá, merre van Pittsburg, s mondja a narrátornak, hogy adja
vissza az iskolapénzt (azaz buta), mert nem tudja.
4.)Magyarázd meg az alábbi kifejezéseket! (0-4pont) nyitott
egy vas nélkül

üres zsebbel, pénz nélkül, nincstelenül

humoreszk

humoros elbeszélés, kisepikai műfaj, kedélyesen derűs hangulatú
humor jellemzi + könnyed groteszkség, a nyelvi humor hangsúlyozottabb jellege

lesütötte a szemét

zavarba jött

arra unszol

arra biztat, noszogat, rábeszél….

5.) A „Kérd vissza az iskolapénzt!” azt jelenti, hogy:
(0-1 pont)
a) Tegyél igazságot!
b) Okos vagy.
c) Buta vagy.
d) Legyél határozott!
6.) Mi NEM jellemző a földrajztanárra? (0-1 pont)
a) ideges
b) erélyes
c) békülékeny
d) reménykedő
e) szégyenkező
7.) A vizsgán, amelyen részt kell vennie a narrátornak, a tanár azt kívánja megállapítani,
hogy…
(0-1 pont)
a) tudja-e már, hol van Pittsburg.
b) 3 hét elteltével is visszakéri a narrátor az iskolapénzt.
c) mit nem tud a narrátor.
d) mennyit fejlődött a narrátor.
8.) „A humor a méltóság támasza, fölényünket hirdeti azzal szemben, amit a sors ránk mér.”
Írj olyan esetről, amelyen hozzáállásod, az önmagadon való nevetés képessége segített át!
Gondolataidat legalább 8 összefüggő mondatban fogalmazd meg! Adj találó címet is
fogalmazásodnak!(0-4 pont)
cím 1 pont
8 mondat 1 pont
tématartás 2 pont

