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1. forduló

Molnár Ferenc: Játék a kastélyban

(2. félév)

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

összesen: 20 p.

………………………………………………….iskola

1. Írj egy-egy rokon értelmű szót, kifejezést a következő, a szövegrészletben szereplő
szavak mellé! (0-4 pont)
- biflázom:____________________________________________
- trotli: ______________________________________________
- mazochizmus: _______________________________________
- gentleman: __________________________________________
2. Milyen kifejezés rejtőzik a következő betűrejtvényben? Milyen szituációban található
meg a szövegrészletben? (1+1= 2 pont)
VCSSREEMFJOAA
A betűrejtvény megfejtése:_____________________________________________
A szituáció:__________________________________________________________
____________________________________________________________________
3. Állapítsd meg a következő állításokról, hogy igazak vagy hamisak, és írj melléjük I
vagy H betűt! (0-4 pont)
A szövegrészletben Shakespeare utolsó
művéről van szó.
Almády megy, hogy hamar biflázza még a
francia neveket.
Turai nagyon meg van elégedve, mert egy
fiatalembert
megmentett
sok-sok
szenvedéstől.
Almády azt válaszolja Turainak arra a
kérdésére, hogy sír-e, hogy igen.
4. Ki mondta a szövegrészletben szereplő darabról, hogy a szerző nagyon öreg lehetett,
amikor írta? (0-1 pont)
a. Gál b. Almády c. Turai d. Annie
5. Kinek mondja Annie a szövegrészletben: „Maga egy nagy gazember.”? (0-1 pont)
a. Gál b. Turai c. Almády d. Ádám
6. A történetben szereplő mű ki szerint a világon a legjobb darabok egyike? (0-1 pont)
a. Gál b. Turai c. Almády d. Ádám

7. Kinek volt pár rendezői megjegyzése Annie számára? (0-1 pont)
a. Turai b. Ádám c. Gál d. Almády
8. Párosítsd a tulajdonságokat a szereplőkkel, és írd le a betű-szám párosításokat! Pont
csak hibátlan megoldás esetén jár! (0-1 pont)
1. Ádám
a. érzékeny
2. Gál
b. elégedett magával
3. Turai
c. kritikus
4. Almády
d. lelkes, szerelmes
5. a Lakáj
9. Milyen gyümölcsről van szó a történetben? (0-1 pont)
a. barack b. sárgadinnye c. alma d. görögdinnye
10. Érvelj a szövegrészletben szereplő következő megállapítás mellett vagy ellen
minimum 5 összefüggő mondatban: „Régi dolog, hogy sok jó drámaíró van a világon,
de a legjobb drámaíró mégiscsak az élet.” Említs legalább 2 érvet! (0-4 pont)
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________

