
 

2016/2017. 

1. forduló  

(2. félév) 
 Mikszáth Kálmán A két koldusdiák 

 

 

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

osztály 

 

…………………………………………………...iskola 

 

 

 

összesen: ..….. pont / 20 pont 

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

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

CKKÓTRSEÚE………………………………………………………………………….. 

Szerepe:……………………………………………………………………………..............   

…......................................................................................................................................... 

............................................................................................................................................. 

2.) Add meg a következő, a szövegben szereplő idegen  szavak magyar jelentését!  

(0-4 pont)  

vivát  

fortissimus  

kántus  

prémium  

 

3.) Mi a helyes időrendjük a következő eseményeknek? (0-1 pont) 

A Dobos bácsi leugrott a fáról. 

B A tömeg átszakította a sorompókat, és becsörtetett a küzelem helyszínére. 

C A verekedés győztese megkapta a jutalmat. 

D Elhangzott a "Gerundiumdal". 

a. BCAD b. BADC c. ABCD d. ADCB   

4.) Mi volt a verekedés győztesének a keresztneve? (0-1 pont) 

a. Laci   b. Jóska     c. Pista    d. Jani 

5.) Állapítsd meg, hogy igazak vagy hamisak a következő állítások, és írj melléjük I vagy H 

betűt! (0-4 pont) 

 Dobos bácsi a fáról figyelte a verekedést. 

 A verekedés győztese egy kardot kapott ajándékba. 

 Dobos néni a verekedés végén elérzékenyülten könnyezett. 

 Dobos bácsi szerint a homok nem volt sokkal rosszabb Bekéék kosztjánál.  

 

6.) Hol zajlott a szövegrészlet szerint a verekedés? (0-1 pont) 

a. Debrecenben a Nagyerdőn.  b. Debrecenben Dobos bácsiék háza előtt.   c. Szegeden   



d. Sárospatakon 

7.) Mely bibliai szereplőkről van szó a "Gerundiumdal"-ban? /Többszörös választás!/ (0-1 

pont) 

a. Józsefről    b. Dávidról    c. Salamonról   d. Góliátról 

8.) Milyen állatok díszítették a verekedés győztesének ajándékát? (0-1 pont) 

a. oroszlánok b. párducok c. farkasok d. medvék 

9.)   Kinek a szájából hangzik el a következő mondat a szövegrészletben? (0-1 pont) 

"Tisztelet adassék a testi erőnek, mert az erős lélek is az erős testet keresi lakóhelyéül." 

a. Szilágyi Ilona   b. Szilágyi Erzsébet    c. Szilágyi Katalin  d. Szilágyi Magda 

10.)  Érvelj az előbbi feladatban szereplő megállapítás mellett vag ellen minimum 6-8 

összefüggő mondatban! Legalább 3 érved legyen! Használd fel az érveléshez 

olvasmányélményeidet és saját tapasztalataidat is!   (0-4 pont)  

 


