1. Válaszolj a kérdésekre a szöveg alapján!
Honnan indult el a „Tejfelezés”?
o Róbert Gida háza elől
o Az erdő széléről
o Malacka házától
Hányan indultak a „Tejfelező” útra?
o nyolcan
o tizenketten
o Nem lehet megmondani az olvasottak alapján.
Mi történik azzal, akit ’faképnél hagynak’?
o Egy faragott kép mellé állítják.
o Szó nélkül otthagyják.
o Megverik.

(0 – 3)

2. Milyen sorrendben találkozott Micimackó a következő szereplőkkel a történetben?
Jelöld a helyes sorrendet! (0 - 1)
A) Malacka B) Nyuszi C) Kanga D)Róbert Gida
BDCA DBAC BDAC BDCA
3. Állapítsd meg a következő állításokról, hogy igazak-e vagy hamisak! (0 – 3)
Csak Róbert Gida tudta, hogy mi az Északi-sark. IGAZ – HAMIS
Micimackó mézet reggelizett a Róbert Gidával való találkozás előtt. IGAZ – HAMIS
Micimackó egy csizmából következtetett a készülő Kalandra. IGAZ - HAMIS
4. Mely szavak jelentését nem ismerte, illetve mely szavakat értette félre
Micimackó?(többszörös választás)
(0 – 1)
halinacsizma – felfedező – élelmezés – pitypang – Északi-sark – ennivaló
5. Mit vitt magával Róbert Gida az Északi-sark felfedezésére? (többszörös választás)
(0 – 1)
puskát – térképet – elemózsiát – tejfölt – verset
6. A szereplőknek más-más elképzelése, ismerete volt az expedíció céljáról, az Északisarkról. Párosítsd össze az elképzeléseket a szöveg alapján a megfelelő szereplővel!
(0 – 4)
a) Valami, amit fel szoktak fedezni
b) A csizma sarka
c) Valami, ami éles fogakat jelent
d) Nem volt róla elképzelése
szereplők:
1. Micimackó 2. Malacka 3. Kanga 4. Nyuszi 5. Róbert Gida
a) - … b) - … c) -… d) - …

7. Mit csinált Micimackó, amikor „eltalpalt”? Írj legalább két rokon értelmű
megfelelőjét a szónak!
(0 – 1)
………………………………………………………………
………………………………………………………………
8. Micimackó a ’felfedézés’ szót ’tejfelezésnek’ hallotta. Melyik szövegbeli szót
hallhatta volna félre így: ’TENGELYÉDES’ ?
(0 – 2)
A megfelelő szó:………………………………
Melyik szereplő tartott a megoldásban kapott szótól? ……………………
9. Írj egy legalább hat mondatos fogalmazást ’Kalandos utam’ címmel! (0 - 4)

