
  

 

2021/2022 

1. forduló  

(2. félév) 

Dan Brown: Inferno 

 

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

………………………………………………….iskola 

 

összesen: 20 p. 

 

1. Állapítsd meg, hogy igazak vagy hamisak a szövegrészlettel kapcsolatos állítások, és írj 

eléjük I vagy H betűt! (0-5 pont) 

 

 A szövegrészletben három szereplő szólal meg. 

 Langdon és Sienna motorral halad a Porta Romana felé. 

 A legrégebbi Dante-társaságot a világon Amerikában alapította meg Longfellow. 

 A szövegrészlet felidézi Langdon előadását Dantéről, amit a Bécsi Tudományos 

Akadémián tartott 2 évvel korábban. 

 Lukas Troberg a bécsi konferencia igazgatója. 

 

2. Mit jelentenek a szövegrészletben az alábbi kifejezések? Írj legalább 2-2 szinonimát 

mindegyikhez! (0-4 pont) 

pazar kiváló, kitűnő, ragyogó… 

ikonográfia a művészettörténet tudományága műtárgyak tartalmával, ábrázolási 

formákkal foglalkozik 

installáció kiállítási grafika és építészeti háttere, nevezik így az egész teret megtöltő 

térkompozíciókat is. 

behatóan alaposan, részletesen, aprólékosan 

 

 

3. Melyek azok a kifejezések, 

amelyek a szövegrészletben 

olvashatók és a Dantét ábrázoló 

festményen is láthatók? 

Jelöld a helyes válaszokat! 

(többszörös választás) (0-1 pont) 

a) Firenze 

b) Dante 

c) Arno 

d) Longfellow 

 

 

 

 

 

https://www.mimi.hu/muveszet/terkompozicio.html#maintitle


4. Állítsd időrendi sorrendbe a szövegrészletben olvasható eseményeket! Válaszd ki a 

helyes megoldást! (0-1 pont) 

Megtudjuk, hogy… 

a) Langdon Firenzében ébred. 

b) Longfellow az első amerikai, aki lefordította Dante Isteni színjátékát. 

c) Langdon előadást tartott két éve az Infernóról. 

d) Langdon és Sienna át akar kelni az Arnón. 

e) Langdon a Kabaré híres sorával köszöntötte hallgatóságát Bécsben. 

A) a,d, c, b, e  B) a, c,d,b,e  C) a,d,b,c,e 

5. Párosítsd a szereplőket a róluk szerzett információval! Válaszd ki a helyes megoldást! 

(0-1 pont) 

a) New England háziköltője A) Langdon 

b) művészettörténész, előadó B) Longfellow 

c) a motor sofőrje C) Beatrice 

d) Dante szerelme D) Sienna 

e) a konferencia igazgatója  

A)a-C, b-A, c-D, d-C  B)a-B, b-A, c-D, d-C   C)a-B, b-A, c-C, e-D 

 

6. Mi idézte fel Langdonban Dante Poklának képeit? (0-1 pont) 

a) a folyó szó említése 

b) a konferencia felidézése 

c) a Térkép alatti idézet 

d) egy rossz álom 

7. Válaszd ki a kakukktojást! Melyik szó nem illik a többi közé? (0-1 pont) 

a) vendég tudós 

b) diák 

c) Dante-társaság tagja 

d) Lukas Troberg 

 

8. A választásodat indokold is, megnevezve a kakukktojásnak ítélt kifejezést is a 

válaszban!  (0-1 pont)  

9. Pokoli! - mondjuk sokszor, de vajon mit is jelent a szó, mit jelent a pokol? Fogalmazd 

meg legalább 6 összefüggő mondatban, a legpokolibb történetet! Válaszodban legyen 

utalás Dantéra is! (0-5 pont)  

 


