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Petőfis szavak (irodalom/5): 

https://learningapps.org/5401430 

 

 
A Pál utcai fiúk – gittegylet (irodalom/5): 

https://learningapps.org/8564249 

Rakj rendet a grundon! (irodalom/5): 

https://www.okosdoboz.hu/feladatsor?id=981 

Legyél illemtudó (magyar nyelv/5): 

https://www.okosdoboz.hu/feladatsor?id=971 

Mondák (irodalom/6): 

VIZUÁLIS és VERBÁLIS MEMÓRIA FEJLESZTÉSE  

https://learningapps.org/5401430
https://learningapps.org/8564249
https://www.okosdoboz.hu/feladatsor?id=981
https://www.okosdoboz.hu/feladatsor?id=971
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https://quizizz.com/admin/quiz/5d94bb38307e44001a113063/magyar-irodalom-a-mondak-

6-osztaly 

Arany János két balladája (irodalom/6): 

https://learningapps.org/3823637 

Találkozás Lúdas Matyival (irodalom/6): 

https://learningapps.org/2984914 

A magyar reformkor irodalmi élete (irodalom/7): 

https://quizizz.com/admin/quiz/5ec762284db154001b9a8db1/a-magyar-reformkor-

irodalmi-elete 

A romantika magyar képviselői (irodalom/7): 

https://learningapps.org/4016138 

A magyar romantika, Kölcsey Ferenc élete és munkássága (irodalom/7): 

https://www.sutori.com/story/a-magyar-romantika--SVfVeYUtNkysnH3mAhrBMDGr 

 

 
 

 

Himnusz (irodalom/7): 

https://learningapps.org/6133222 

https://learningapps.org/4455800 

Versek (irodalom/7): 

https://quizizz.com/admin/quiz/5d94bb38307e44001a113063/magyar-irodalom-a-mondak-6-osztaly
https://quizizz.com/admin/quiz/5d94bb38307e44001a113063/magyar-irodalom-a-mondak-6-osztaly
https://learningapps.org/3823637
https://learningapps.org/2984914
https://quizizz.com/admin/quiz/5ec762284db154001b9a8db1/a-magyar-reformkor-irodalmi-elete
https://quizizz.com/admin/quiz/5ec762284db154001b9a8db1/a-magyar-reformkor-irodalmi-elete
https://learningapps.org/4016138
https://www.sutori.com/story/a-magyar-romantika--SVfVeYUtNkysnH3mAhrBMDGr
https://learningapps.org/6133222
https://learningapps.org/4455800
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https://quizizz.com/admin/quiz/5d9612fccfa5af001b3da537/magyar-irodalom-versek-7-

osztaly 

Keresztrejtvény A kőszívű ember fiaihoz (irodalom/7): 

https://learningapps.org/4866216 

Romantikus vagy? (irodalom/7) 

https://www.okosdoboz.hu/feladatsor?id=955 

Költők idővonalon: 

https://learningapps.org/8156371 

 
 

Mit is ír a hogyishívják? (magyar nyelv/7/7): 

https://www.okosdoboz.hu/feladatsor?id=970 

Ady Endre (irodalom/8): 

https://learningapps.org/3195625 

Móricz Zsigmond élete (irodalom/8): 

https://learningapps.org/4575097 

Középkori nyelvemlékeink (magyar nyelv/8): 

https://quizizz.com/admin/quiz/5e7784b2847711001b86625a/kozepkori-magyar-irodalom 

Radnóti Miklós életútja (irodalom/8): 

https://quizizz.com/admin/quiz/5d9612fccfa5af001b3da537/magyar-irodalom-versek-7-osztaly
https://quizizz.com/admin/quiz/5d9612fccfa5af001b3da537/magyar-irodalom-versek-7-osztaly
https://learningapps.org/4866216
https://www.okosdoboz.hu/feladatsor?id=955
https://learningapps.org/8156371
https://www.okosdoboz.hu/feladatsor?id=970
https://learningapps.org/3195625
https://learningapps.org/4575097
https://quizizz.com/admin/quiz/5e7784b2847711001b86625a/kozepkori-magyar-irodalom
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https://learningapps.org/10988930 

A magyar nyelv múltja és jelene (magyar nyelv/8): 

https://www.okosdoboz.hu/feladatsor?id=1003 

Képvers: 

https://learningapps.org/5403614 

 
 

Mesterségek: 

https://learningapps.org/1871680 

https://quizlet.com/457815943/reszket-a-bokor-mert-flash-cards/ 

 

 

 

A fehér ló mondája (irodalom/5): 

https://learningapps.org/4001732 

János vitéz – Földi kalandok (irodalom/5): 

https://learningapps.org/5168666 

Érthető? (magyar nyelv/6): 

https://www.okosdoboz.hu/feladatsor?id=963 

HALLÁS UTÁNI SZÖVEGÉRTÉS FEJLESZTÉSE  

 

https://learningapps.org/10988930
https://www.okosdoboz.hu/feladatsor?id=1003
https://learningapps.org/5403614
https://learningapps.org/1871680
https://quizlet.com/457815943/reszket-a-bokor-mert-flash-cards/
https://learningapps.org/4001732
https://learningapps.org/5168666
https://www.okosdoboz.hu/feladatsor?id=963
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Versek (irodalom/7): 

https://quizizz.com/admin/quiz/5d9612fccfa5af001b3da537/magyar-irodalom-versek-7-

osztaly 

 

 

Jelképek erdejében (irodalom/8): 

https://www.okosdoboz.hu/feladatsor?id=1001 

 

A magyar nyelvről mondták (magyar nyelv/8): 

https://www.okosdoboz.hu/feladatsor?id=1028 

 

A magyar nyelv múltja és jelene (magyar nyelv/8): 

https://www.okosdoboz.hu/feladatsor?id=1003 

 

A magyar nyelvről mondták (magyar nyelv/8): 

https://www.okosdoboz.hu/feladatsor?id=1028 

https://quizizz.com/admin/quiz/5d9612fccfa5af001b3da537/magyar-irodalom-versek-7-osztaly
https://quizizz.com/admin/quiz/5d9612fccfa5af001b3da537/magyar-irodalom-versek-7-osztaly
https://www.okosdoboz.hu/feladatsor?id=1001
https://www.okosdoboz.hu/feladatsor?id=1028
https://www.okosdoboz.hu/feladatsor?id=1003
https://www.okosdoboz.hu/feladatsor?id=1028
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Tanulni öröm – eLea: 

http://edia.hu/elea/ 

 

http://edia.hu/elea/
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Állatos közmondások (magyar nyelv/5): 

https://learningapps.org/6562017 

Szövegértés gyakorló (magyar nyelv/5): 

SZÖVEGKIEGÉSZÍTÉS  

https://learningapps.org/6562017
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https://wordwall.net/hu/resource/639543/sz%c3%b6veg%c3%a9rt%c3%a9s/sz%c3%b6veg%

c3%a9rt%c3%a9s-gyakorl%c3%b3 

Szövegértés - kötőszavak (magyar nyelv/5): 

https://wordwall.net/hu/resource/1962285/nyelvtan/sz%c3%b6veg%c3%a9rt%c3%a9s-

k%c3%b6t%c5%91szavak 

 

 
 

 

A csodaszarvas nyomában (irodalom/6): 

https://wordwall.net/hu/resource/639543/sz%c3%b6veg%c3%a9rt%c3%a9s/sz%c3%b6veg%c3%a9rt%c3%a9s-gyakorl%c3%b3
https://wordwall.net/hu/resource/639543/sz%c3%b6veg%c3%a9rt%c3%a9s/sz%c3%b6veg%c3%a9rt%c3%a9s-gyakorl%c3%b3
https://wordwall.net/hu/resource/1962285/nyelvtan/sz%c3%b6veg%c3%a9rt%c3%a9s-k%c3%b6t%c5%91szavak
https://wordwall.net/hu/resource/1962285/nyelvtan/sz%c3%b6veg%c3%a9rt%c3%a9s-k%c3%b6t%c5%91szavak
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https://www.okosdoboz.hu/feladatsor?id=952

 
Mikszáth Kálmán: Szent Péter esernyője (irodalom/7): 

https://learningapps.org/5443050 

https://learningapps.org/3517750 

A kőszívű ember fiai fejezeteihez (irodalom/7): 

https://learningapps.org/4995082 

https://learningapps.org/4988851 

https://learningapps.org/4996505 

https://learningapps.org/4785325 

https://learningapps.org/4785383 

https://learningapps.org/4916677 

https://learningapps.org/4963774 

https://learningapps.org/4998962 

https://learningapps.org/4996820 

10 kőszívű érdekesség (irodalom67): 

https://learningapps.org/5090753 

Móricz Zsigmond: Légy jó mindhalálig (irodalom/8): 

https://learningapps.org/4589321 

 
 

SZÖVEGEK REKONSTRUÁLÁSA 

https://www.okosdoboz.hu/feladatsor?id=952
https://www.okosdoboz.hu/feladatsor?id=952
https://learningapps.org/5443050
https://learningapps.org/3517750
https://learningapps.org/4995082
https://learningapps.org/4988851
https://learningapps.org/4996505
https://learningapps.org/4785325
https://learningapps.org/4785383
https://learningapps.org/4916677
https://learningapps.org/4963774
https://learningapps.org/4998962
https://learningapps.org/4996820
https://learningapps.org/5090753
https://learningapps.org/4589321
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Stílusirányzatok (irodalom/8): 

https://www.okosdoboz.hu/feladatsor?id=1000 

 

 
 

„Mit szenvedett Júlia és Rómeó…” (irodalom/8): 

https://www.okosdoboz.hu/feladatsor?id=1008 

Tömegkommunikációs fogalmak (magyar nyelv/8): 

https://www.okosdoboz.hu/feladatsor?id=1011 

A csodaszarvas nyomában (irodalom/6): 

https://www.okosdoboz.hu/feladatsor?id=952 

A szavak világa (magyar nyelv/6): 

https://www.okosdoboz.hu/feladatsor?id=950 

 

 

 
 
 
János vitéz szótár (irodalom/5): 

https://www.okosdoboz.hu/feladatsor?id=964 

JELENTÉSTÁRSÍTÁS, ÖSSZEFÜGGÉSEK FELISMERÉSE 

 

https://www.okosdoboz.hu/feladatsor?id=1000
https://www.okosdoboz.hu/feladatsor?id=1008
https://www.okosdoboz.hu/feladatsor?id=1011
https://www.okosdoboz.hu/feladatsor?id=952
https://www.okosdoboz.hu/feladatsor?id=950
https://www.okosdoboz.hu/feladatsor?id=964
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Ahány ház, annyi szokás (ünnepkörök/5/5): 

https://www.okosdoboz.hu/feladatsor?id=968 

Arany János: Családi kör (irodalom/5): 

https://learningapps.org/7303640 

Mondd el konyhanyelven! (irodalom/5): 

https://www.okosdoboz.hu/feladatsor?id=979 

https://www.okosdoboz.hu/feladatsor?id=968
https://learningapps.org/7303640
https://www.okosdoboz.hu/feladatsor?id=979
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Daidalosz és Ikarosz (irodalom/5): 

https://learningapps.org/7273978 

A mesék világa1 (irodalom/5): 

https://www.okosdoboz.hu/feladatsor?id=937 

A mesék világa2 (irodalom/5): 

https://www.okosdoboz.hu/feladatsor?id=945  

Mese, monda, legenda, mítosz (irodalom/5): 

https://learningapps.org/3202930 

Szólj hozzá „papuskám”! (irodalom/5): 

https://www.okosdoboz.hu/feladatsor?id=982 

Fogalmazás2 (magyar nyelv/5): 

https://www.okosdoboz.hu/feladatsor?id=990 

Kommunikáció (magyar nyelv/5): 

https://www.okosdoboz.hu/feladatsor?id=972 

Van képed hozzá? (magyar nyelv/5): 

https://www.okosdoboz.hu/feladatsor?id=986 

Lehet kürtje (irodalom/6): 

https://learningapps.org/5544690 

Érzelmek tengerén (irodalom/6): 

https://learningapps.org/7273978
https://www.okosdoboz.hu/feladatsor?id=937
https://www.okosdoboz.hu/feladatsor?id=945
https://learningapps.org/3202930
https://www.okosdoboz.hu/feladatsor?id=982
https://www.okosdoboz.hu/feladatsor?id=990
https://www.okosdoboz.hu/feladatsor?id=972
https://www.okosdoboz.hu/feladatsor?id=986
https://learningapps.org/5544690


        

Debreceni Vörösmarty Mihály Általános Iskola és Alapfokú 

Művészeti Iskola                                      

 „Szülő-suli” A tanulók iskolai előmenetelének javítása és a korai 

lemorzsolódás visszaszorítása a Debreceni Tankerületi Központ 5 

intézményében  EFOP-3.11.1-17-2017-00017 

 

 

https://www.okosdoboz.hu/feladatsor?id=978 

Ismeretek „A walesi bárdok”-ról (irodalom/6): 

https://www.okosdoboz.hu/feladatsor?id=933 

A piros esernyő titka (irodalom/7): 

https://www.okosdoboz.hu/feladatsor?id=942 

 

 
 

https://learningapps.org/5623810 

Kőmíves Kelemenné (irodalom/6): 

https://learningapps.org/6017300 

Toldi énekeihez (irodalom/6): 

https://learningapps.org/4578326 

Kakukktojások a Toldiban (irodalom/6): 

https://www.okosdoboz.hu/feladatsor?id=944 

 

Miklós, György vagy más? (irodalom/6): 

https://learningapps.org/6313779 

Mondák földjén (irodalom/6): 

https://www.okosdoboz.hu/feladatsor?id=959 

https://www.okosdoboz.hu/feladatsor?id=978
https://www.okosdoboz.hu/feladatsor?id=933
https://www.okosdoboz.hu/feladatsor?id=942
https://learningapps.org/5623810
https://learningapps.org/6017300
https://learningapps.org/4578326
https://www.okosdoboz.hu/feladatsor?id=944
https://learningapps.org/6313779
https://www.okosdoboz.hu/feladatsor?id=959
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Janus Pannonius, Balassi, Csokonai (irodalom/6): 

https://learningapps.org/3911231 

Legenda vagy valóság? (irodalom/7): 

https://www.okosdoboz.hu/feladatsor?id=951 

Jók és gonoszok Jókai A kőszívű ember fiai című regényében (irodalom/7): 

https://www.okosdoboz.hu/feladatsor?id=994 

A kőszívű ember fiai szereplői (irodalom/7): 

https://learningapps.org/4989237 

Ki kihez tartozik? (irodalom/7): 

https://learningapps.org/4752960 

A Nyugat első nemzedéke (irodalom/8): 

https://learningapps.org/3196722 

https://learningapps.org/14758250 

 
 
 
 
 
 
János vitéz fejezeteihez (irodalom/5): 

https://learningapps.org/5155577 

https://learningapps.org/5155679 

https://learningapps.org/5157013 

https://learningapps.org/5155846 

https://learningapps.org/5241360 

https://learningapps.org/4300498 

https://learningapps.org/4459474 

https://learningapps.org/4486368 

https://learningapps.org/4502128 

Hogy is volt? (irodalom/5/5): 

https://learningapps.org/4516066 

Fogalmazás1 (magyar nyelv/5): 

https://www.okosdoboz.hu/feladatsor?id=989 

Egri csillagok eseményei: Oda Buda! (irodalom/6): 

https://learningapps.org/2382967 

IDŐRENDI SORRENDBE RENDEZÉS 

https://learningapps.org/3911231
https://www.okosdoboz.hu/feladatsor?id=951
https://www.okosdoboz.hu/feladatsor?id=994
https://learningapps.org/4989237
https://learningapps.org/4752960
https://learningapps.org/3196722
https://learningapps.org/14758250
https://learningapps.org/5155577
https://learningapps.org/5155679
https://learningapps.org/5157013
https://learningapps.org/5155846
https://learningapps.org/5241360
https://learningapps.org/4300498
https://learningapps.org/4459474
https://learningapps.org/4486368
https://learningapps.org/4502128
https://learningapps.org/4516066
https://www.okosdoboz.hu/feladatsor?id=989
https://learningapps.org/2382967
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Várépítés Déván (irodalom/6): 

https://www.okosdoboz.hu/feladatsor?id=936 

 

 
 

Toldis fejtörő (irodalom/6): 

https://www.okosdoboz.hu/feladatsor?id=935 

Hogy is van ez a szöveggel? (magyar nyelv/6) 

https://www.okosdoboz.hu/feladatsor?id=973 

Történelmi chat (magyar nyelv/6): 

https://www.okosdoboz.hu/feladatsor?id=974 

 

Hogy is írta ezt a „nagy mesemondó”? (irodalom/7): 

https://www.okosdoboz.hu/feladatsor?id=993 

Vágj rendet! (irodalom/7): 

https://www.okosdoboz.hu/feladatsor?id=1022 

Hétkrajcáros szegénység (irodalom/8): 

https://www.okosdoboz.hu/feladatsor?id=1004 

A századelő történetei (irodalom/8): 

https://www.okosdoboz.hu/feladatsor?id=1006 

https://www.okosdoboz.hu/feladatsor?id=936
https://www.okosdoboz.hu/feladatsor?id=935
https://www.okosdoboz.hu/feladatsor?id=973
https://www.okosdoboz.hu/feladatsor?id=974
https://www.okosdoboz.hu/feladatsor?id=993
https://www.okosdoboz.hu/feladatsor?id=1022
https://www.okosdoboz.hu/feladatsor?id=1004
https://www.okosdoboz.hu/feladatsor?id=1006
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Ki vagyok én? (irodalom/8): 

https://www.okosdoboz.hu/feladatsor?id=1029 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Emberi kapcsolatok az irodalomban (irodalom/5): 

https://www.okosdoboz.hu/feladatsor?id=969 

 OK-OKOZATI, LOGIKAI ÖSSZEFÜGGÉSEK KERESÉSE, RELÁCIÓANALÍZIS 

https://www.okosdoboz.hu/feladatsor?id=1029
https://www.okosdoboz.hu/feladatsor?id=969
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Félkarú rabló (magyar nyelv/5): 

https://www.okosdoboz.hu/feladatsor?id=987 

Bátraké a hírnév! (irodalom, Gulliver és Robinson/6) 

https://www.okosdoboz.hu/feladatsor?id=988 

Írásjelek fejtörője (magyar nyelv/8): 

https://www.okosdoboz.hu/feladatsor?id=1015 

Érvelni tudni kell (magyar nyelv/8): 

https://www.okosdoboz.hu/feladatsor?id=1013 

 
 

 
 
 
Költői képek - János vitéz (irodalom/5): 

https://learningapps.org/4676661 

János vitéz költői képei (irodalom/5): 

https://www.okosdoboz.hu/feladatsor?id=967 

Szövegtípusok (irodalom/5): 

SZÖVEGÉRTELMEZÉS, ÁTVITT JELENTÉSTARTALMAK FELISMERÉSE 

https://www.okosdoboz.hu/feladatsor?id=987
https://www.okosdoboz.hu/feladatsor?id=988
https://www.okosdoboz.hu/feladatsor?id=1015
https://www.okosdoboz.hu/feladatsor?id=1013
https://learningapps.org/4676661
https://www.okosdoboz.hu/feladatsor?id=967
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https://www.okosdoboz.hu/feladatsor?id=940 

Szövegtípusok kicsit másként (irodalom/5): 

https://www.okosdoboz.hu/feladatsor?id=947 

Szólások, közmondások (magyar nyelv/5): 

https://www.okosdoboz.hu/feladatsor?id=941 

Közmondások, szólások (magyar nyelv/5): 

https://learningapps.org/8078326 

Hol a csattanó? (irodalom/6): 

https://wordwall.net/hu/resource/925595/irodalom/hol-csattan%c3%b3 

 

 
 

Az Egri csillagok motívumai (irodalom/6): 

https://www.okosdoboz.hu/feladatsor?id=957 

Kakukktojás a szövegtípusok fészkében (irodalom/6): 

https://www.okosdoboz.hu/feladatsor?id=966 

Szócserélő (magyar nyelv/6): 

https://www.okosdoboz.hu/feladatsor?id=960 

A romantika, mint stílusirányzat (irodalom/7) 

https://learningapps.org/5830720 

Helyzet-vagy jellemkomikum? (irodalom/7): 

https://www.okosdoboz.hu/feladatsor?id=983 

 

https://www.okosdoboz.hu/feladatsor?id=940
https://www.okosdoboz.hu/feladatsor?id=947
https://www.okosdoboz.hu/feladatsor?id=941
https://learningapps.org/8078326
https://wordwall.net/hu/resource/925595/irodalom/hol-csattan%c3%b3
https://www.okosdoboz.hu/feladatsor?id=957
https://www.okosdoboz.hu/feladatsor?id=966
https://www.okosdoboz.hu/feladatsor?id=960
https://learningapps.org/5830720
https://www.okosdoboz.hu/feladatsor?id=983
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Hogy is van ez? (irodalom/7): 

https://www.okosdoboz.hu/feladatsor?id=953 

Lírai műfajok (irodalom/7): 

https://www.okosdoboz.hu/feladatsor?id=962 

 

Na, már csak ez hiányzik! (irodalom/7): 

https://www.okosdoboz.hu/feladatsor?id=961 

Jelképek erdejében (irodalom/8): 

https://www.okosdoboz.hu/feladatsor?id=1001 

Nyilas, a lelkiismeret bajnoka (irodalom/8/8/8): 

https://www.okosdoboz.hu/feladatsor?id=1002 

Mi történt Veronában? (irodalom/8): 

https://www.okosdoboz.hu/feladatsor?id=1010 

Történelmi hirdetések (irodalom/8): 

https://www.okosdoboz.hu/feladatsor?id=1024 

Hány éves a kapitány? (magyar nyelv/8): 

https://www.okosdoboz.hu/feladatsor?id=1030 

 

https://www.okosdoboz.hu/feladatsor?id=953
https://www.okosdoboz.hu/feladatsor?id=962
https://www.okosdoboz.hu/feladatsor?id=961
https://www.okosdoboz.hu/feladatsor?id=1001
https://www.okosdoboz.hu/feladatsor?id=1002
https://www.okosdoboz.hu/feladatsor?id=1010
https://www.okosdoboz.hu/feladatsor?id=1024
https://www.okosdoboz.hu/feladatsor?id=1030
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Fejleszd a szókincsed! 

http://edia.hu/elea/fejleszd-szokincsed/ 

 

 

 
 

Kis magyar tájszótár: 

https://www.okosdoboz.hu/feladatsor?id=1019 

 

SZÓKINCSBŐVÍTÉS 

http://edia.hu/elea/fejleszd-szokincsed/
https://www.okosdoboz.hu/feladatsor?id=1019
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Szellemes szellemek  

https://www.okosdoboz.hu/feladatsor?id=934 

Hogyan mondjuk másképp? 

https://wordwall.net/hu/resource/2585648/irodalom/1-ig%c3%a9k-hogyan-mondjuk-

m%c3%a1sk%c3%a9pp-p%c3%a1ros%c3%adtsd-szavakat 

Toldi szómagyarázatok: 

https://learningapps.org/4537311 

Ady Endre: A magyar Ugaron: 

https://learningapps.org/2744872 

Népnév + utótag: 

https://learningapps.org/5891792 

Szókincsbővítés okos diákoknak: 

https://learningapps.org/6710257 

 

https://www.okosdoboz.hu/feladatsor?id=934
https://wordwall.net/hu/resource/2585648/irodalom/1-ig%c3%a9k-hogyan-mondjuk-m%c3%a1sk%c3%a9pp-p%c3%a1ros%c3%adtsd-szavakat
https://wordwall.net/hu/resource/2585648/irodalom/1-ig%c3%a9k-hogyan-mondjuk-m%c3%a1sk%c3%a9pp-p%c3%a1ros%c3%adtsd-szavakat
https://learningapps.org/4537311
https://learningapps.org/2744872
https://learningapps.org/5891792
https://learningapps.org/6710257


        

Debreceni Vörösmarty Mihály Általános Iskola és Alapfokú 

Művészeti Iskola                                      

 „Szülő-suli” A tanulók iskolai előmenetelének javítása és a korai 

lemorzsolódás visszaszorítása a Debreceni Tankerületi Központ 5 

intézményében  EFOP-3.11.1-17-2017-00017 

 

 

 
 

 

Szókincs: 

https://learningapps.org/8964158 

https://learningapps.org/1744362 

https://learningapps.org/1877250 

https://learningapps.org/2421882 

https://learningapps.org/2366853 

Szókincs-tár: 

https://learningapps.org/2078683 

Azonos alakú szavak: 

https://wordwall.net/hu/resource/1424267/nyelvtan/azonos-alak%c3%ba-szavak-

gyakorl%c3%a1s 

 

https://learningapps.org/8964158
https://learningapps.org/1744362
https://learningapps.org/1877250
https://learningapps.org/2421882
https://learningapps.org/2366853
https://learningapps.org/2078683
https://wordwall.net/hu/resource/1424267/nyelvtan/azonos-alak%c3%ba-szavak-gyakorl%c3%a1s
https://wordwall.net/hu/resource/1424267/nyelvtan/azonos-alak%c3%ba-szavak-gyakorl%c3%a1s
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Állandósult szókapcsolatok: 

https://www.nkp.hu/tankonyv/jo_gyakorlatok/szaz_szo_szolasok?fbclid=IwAR34eowrihjV_a

S780hnsNe8lyU5R4HZzvOxDjwUrqHsnwUXpf7lI_-hBAw 

 

https://www.nkp.hu/tankonyv/jo_gyakorlatok/szaz_szo_szolasok?fbclid=IwAR34eowrihjV_aS780hnsNe8lyU5R4HZzvOxDjwUrqHsnwUXpf7lI_-hBAw
https://www.nkp.hu/tankonyv/jo_gyakorlatok/szaz_szo_szolasok?fbclid=IwAR34eowrihjV_aS780hnsNe8lyU5R4HZzvOxDjwUrqHsnwUXpf7lI_-hBAw
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Szinonimák: 

https://learningapps.org/1842742 

https://learningapps.org/8085388 

Hasonló alakú szavak: 

https://wordwall.net/hu/resource/1531690/nyelvtan/hasonl%c3%b3-alak%c3%ba-szavak 

Rokon értelmű szavak: 

https://wordwall.net/hu/resource/1542788/nyelvtan/rokon-%c3%a9rtelm%c5%b1-szavak-

keresd-meg-s%c3%adr-ige-rokon-%c3%a9rtelm%c5%b1 

https://learningapps.org/2267358 

https://learningapps.org/7745540 

https://learningapps.org/3951671 

https://learningapps.org/4074494 

https://learningapps.org/1842742
https://learningapps.org/8085388
https://wordwall.net/hu/resource/1531690/nyelvtan/hasonl%c3%b3-alak%c3%ba-szavak
https://wordwall.net/hu/resource/1542788/nyelvtan/rokon-%c3%a9rtelm%c5%b1-szavak-keresd-meg-s%c3%adr-ige-rokon-%c3%a9rtelm%c5%b1
https://wordwall.net/hu/resource/1542788/nyelvtan/rokon-%c3%a9rtelm%c5%b1-szavak-keresd-meg-s%c3%adr-ige-rokon-%c3%a9rtelm%c5%b1
https://learningapps.org/2267358
https://learningapps.org/7745540
https://learningapps.org/3951671
https://learningapps.org/4074494
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https://learningapps.org/3968689 

https://learningapps.org/5175661 

Ellentétes jelentésű szavak: 

https://learningapps.org/5175641 

Ritka szavak: 

https://learningapps.org/2093276  

Keresem a párom 1: 

https://learningapps.org/1767812 

 
 

Keresem a párom 2: 

https://learningapps.org/1767825 

Mondd magyarul!: 

https://learningapps.org/2065151 

MÁTRIX Játék a szavakkal: 

https://learningapps.org/1767841 

Húsvét: 

https://learningapps.org/2201951 

Közmondások: 

https://learningapps.org/1843194 

https://learningapps.org/3968689
https://learningapps.org/5175661
https://learningapps.org/5175641
https://learningapps.org/2093276
https://learningapps.org/1767812
https://learningapps.org/1767825
https://learningapps.org/2065151
https://learningapps.org/1767841
https://learningapps.org/2201951
https://learningapps.org/1843194
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https://www.nkp.hu/tankonyv/jo_gyakorlatok/szaz_szonak_kozmondasok?fbclid=IwAR2x4g

ZehuqdyLQP26ydQj46Qg8jt6jiFyz7T1Nxr0L8q8z-LdIHyvwHKvo 

 
 
Passzív szavak aktivizálása: 

https://learningapps.org/4988548 

Melyik nyelvváltozat? (magyar nyelv/8): 

https://www.okosdoboz.hu/feladatsor?id=1005 

Összetett szavak (magyar nyelv/8): 

https://learningapps.org/2075676 

https://learningapps.org/4561963 

Szókincs: 

https://www.okosdoboz.hu/jatek?id=861&AbilityArea=-1&NatTemakor=561 

 

https://www.nkp.hu/tankonyv/jo_gyakorlatok/szaz_szonak_kozmondasok?fbclid=IwAR2x4gZehuqdyLQP26ydQj46Qg8jt6jiFyz7T1Nxr0L8q8z-LdIHyvwHKvo
https://www.nkp.hu/tankonyv/jo_gyakorlatok/szaz_szonak_kozmondasok?fbclid=IwAR2x4gZehuqdyLQP26ydQj46Qg8jt6jiFyz7T1Nxr0L8q8z-LdIHyvwHKvo
https://learningapps.org/4988548
https://www.okosdoboz.hu/feladatsor?id=1005
https://learningapps.org/2075676
https://learningapps.org/4561963
https://www.okosdoboz.hu/jatek?id=861&AbilityArea=-1&NatTemakor=561
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Szókapcsolatok alkotása: 

https://learningapps.org/1762014 

Szólások: 

https://learningapps.org/1956031 

https://learningapps.org/1956058 

Szólások és magyarázatok (magyar nyelv/8): 

https://learningapps.org/1779076 

Összetett szavak alkotása (magyar nyelv/8): 

https://learningapps.org/7947422 

Ritkább szóalkotási módok (magyar nyelv/8): 

https://learningapps.org/7352229 

Nyelvváltozatok – diáknyelv (magyar nyelv/8): 

https://learningapps.org/3230848 

 

https://learningapps.org/1762014
https://learningapps.org/1956031
https://learningapps.org/1956058
https://learningapps.org/1779076
https://learningapps.org/7947422
https://learningapps.org/7352229
https://learningapps.org/3230848
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Nyelvjárási szavak (magyar nyelv/8): 

https://learningapps.org/6089623 

Átvitt értelmű kifejezések, régies szavak: 

https://learningapps.org/4230351 

 

 

https://learningapps.org/6089623
https://learningapps.org/4230351
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FELADATLAPOK A SZÖVEGÉRTÉS FEJLESZTÉSÉHEZ 

Készítette: Vezendi Katalin 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 
 
 

SZÖVEGÉRTÉS 5. 
 

Molnár Ferenc: A Pál utcai fiúk /részletek/ 

 

 
 

Csónakos felelt a kis szőke helyett: 

– A múziumban tegnap megint einstandot csináltak. 

– Kik? 

– Hát a Pásztorok.  

Nagy csönd lett erre. 

Ehhez tudni kell, mi az az einstand. Ez különleges pesti gyerekszó. Mikor valamelyik erősebb fiú golyózni, 

tollazni vagy szentjánoskenyérmagba – pesti nyelven: boxenlibe – játszani lát magánál gyöngébbet, s a 

játékot el akarja venni tőle, akkor azt mondja: einstand. Ez a csúf német szó azt jelenti, hogy az erős fiú 

hadizsákmánynak nyilvánítja a golyót, s aki ellenállni merészel, azzal szemben erőszakot fog használni. 

Az einstand tehát hadüzenet is. Egyszersmind az ostromállapotnak, az erőszaknak, az ököljognak és a 

kalózuralomnak rövid, de velős kijelentése. 

Csele szólalt meg elsőnek. Borzadva mondta a finom Csele: 

5. évfolyam 
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–  Einstandot csináltak?  

–  Azt – mondta erre nekibátorodva a kis Nemecsek, miután látta, hogy a dolog milyen hatást tett. … 

… A kis Nemecsek izgatott volt, mikor érezte, hogy egy fontos dolog központjává válik. Ez ritkán esett 

meg vele. Nemecsek mindenkinek levegő volt. Se nem osztott, se nem szorzott, mint az egy a 

számtanban. Senki se törődött vele. Jelentéktelen kis sovány fiú volt, gyönge gyerek. És talán éppen ez 

tette őt alkalmassá arra, hogy jó legyen áldozatnak. Elkezdett beszélni, s a fiúk összedugták fejüket. 

– Úgy volt – mondta –, hogy  ebéd után kimentünk a múziumba, a Weisz meg én meg Richter meg a 

Kolnay meg a Barabás. Előbb métát akartunk játszani az Esterházy utcában, de a labda a reálistáké volt, 

és azok nem engedték. Akkor azt mondja Barabás: „Menjünk be a múziumba, és golyózzunk a falnál” –  

és akkor mind bementünk a múziumba, és golyózni kezdtünk a falnál. Azt játszottuk, hogy mindenki gurít 

egy golyót, és akinek a golyója eltalál egy olyan golyót, ami már oda van gurítva, akkor azé az összes 

golyó. És sorban gurítottuk a golyókat, már volt a falnál vagy tizenöt golyó, és volt közte két üveg is. És 

akkor egyszerre csak azt kiáltja a Richter: „Vége van, jönnek a Pásztorok!” – és a sarkon jöttek is a 

Pásztorok, zsebre volt dugva a kezük, és lehajtották a fejüket, és olyan lassan jöttek, hogy mi mindnyájan 

nagyon megijedtünk. Hát hiába is voltunk mi öten, ők ketten olyan erősek, hogy tízet is elvernek. És nem 

is szabad minket úgy számítani, hogy mi öten vagyunk, mert ha baj van, akkor a Kolnay is elszalad, és a 

Barabás is elszalad, hát csak hármat szabad számítani. Esetleg én is elszaladok, hát csak kettőt szabad 

számítani. És ha esetleg mind az öten elszaladunk, akkor se ér az egész semmit, mert a Pásztorok a 

legjobb futók az egész múziumban, és mink hiába szaladunk, mert utolérnek. Hát csak jötte a Pásztorok, 

egyre közelebb jöttek, és nézték nagyon a golyókat… 

…Akkor aztán én gurítottam és találtam. Megnyertem az összes golyókat. És oda akarok menni, hogy 

összeszedjem, volt már vagy harminc golyó, de elémbe ugrott az egyik Pásztor, a kisebbik, és rám 

kiáltott: „Einstand!” – én hátranéztem, és a Kolnay meg a Barabás már szaladtak, a Weisz a falnál állt, és 

sápadt volt, a Richter meg még gondolkozott, hogy szaladjon-e vagy nem. Én próbáltam előbb 

becsületesen: Azt mondtam: „Kérem, ehhez maguknak nincs joguk” – de akkor már az öregebbik Pásztor 

szedte fel a golyókat, és rakta be a zsebébe. A fiatalabbik meg megfogta a mellemen a kabátomat, és 

rám kiáltott: „Nem hallottad, hogy einstand?!”  Hát persze aztán én se szóltam semmit. A Weisz 

pityeregni kezdett a falnál. És a Kolnay meg a Kende a múzium sarkáról kukucskáltak vissza, hogy mi 

történt. És a Pásztorok mind fölszedték a golyókat, és egy szót se szóltak, csak továbbmentek. Ez volt az 

egész. 

Szövegértési kérdések a részlethez  
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A regényrészlet figyelmes elolvasása után válaszolj a kérdésekre! Használd a szöveget, minden 

kérdésre benne van a válasz! Idézheted a szöveg részleteit, vagy saját szavaiddal is válaszolhatsz a 

kérdésekre!    

 

1) Mi az „einstand” lényege, mi történt, ha kimondták? Magyarázd meg! 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

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

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

2)   Mi a boxenli?  ………………………………………………………………………………………………………………………………. 

3)   Ki meséli el a Pásztorok einstandját?…………………………………………………………………………………………….. 

4)   Miért lett izgatott Nemecsek? ………………………………………………………………………………………………………. 

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

5) Mi tette alkalmassá Nemecseket arra, hogy jó legyen áldozatnak? Indokold! 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

6) Hol történt az einstand?  ……………………………………………………………………………………………………………… 

7) Kik voltak ott a Pál utcaiak közül? Sorold fel!  ………………………………………..........................................  

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

8) Mit játszottak a fiúk?  …………………………………………………………………………………………………………………… 

9) Miért nem métát játszottak? ………………………………………………………………………………………………………… 

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

10) Miért voltak ijesztőek a Pásztorok, hogyan közeledtek?  ………………………………………………………………. 

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

11)  Ki (kik) szalad(nak) el először, ha baj van?  …………………………………………………………………………………… 

12)  Miért nem érdemes elfutni a Pásztorok elől? ………………………………………………………………………………. 

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

13)  Hány golyó volt a falnál, amikor megjelentek a Pásztorok? ………………………….................................. 

14)  Hány golyó volt, amikor kimondták az einstandot?  …………………………………………………………………….. 

15)  Melyik Pásztor mondta ki az einstandot?  ……………………………………………………………………………………. 

16)  Melyik fiú sápadt el?  …………………………………………………………………………………………………………………… 
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17)  Hogyan próbált Nemecsek ellenállni?  ………………………………………………............................................ 

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

18) Melyik Pásztor félemlítette meg Nemecseket, hogyan?  ……………………………………………………………… 

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

19) Beszélt-e az idősebbik Pásztor, s ha igen, mit mondott? ……………………………………………………………… 

20) Ott volt-e Csele a múziumban?  ……………………………………………………….............................................. 

  

 

Molnár Ferenc: A Pál utcai fiúk (Kérdések a regény feldolgozásához) 5. 

 

1.  Mi A Pál utcai fiúk műfaja?      ……………………………………………………………………………………………………………. 

2. Mit tudsz a mű valóságtartalmáról? Idézd ezzel kapcsolatban az író szavait, majd magyarázd 
(helyszín, szereplők, cselekmény)! 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

3. Mi volt a grund és milyen szerepet játszott a fiúk életében, mit jelentett számukra? 
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………………………………………………………………………………………………………………………………………….………………………
……………………………………………………………………………………………………………….....................................................
........................................................................................................................................................................ 

4. Bizonyítsd példákkal, hogy a gyerekek a felnőttvilág mintáit követik! 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

5.   Mi volt az  „einstand”? Ki alkalmazta? 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

6. Miben  különbözött a Pál utcaiak és a vörösingesek „államberendezkedése”? 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

7. Hogyan lett a jelentéktelen kis Nemecsekből hős? Milyen fiú volt, jellemezd egész mondatokkal! 
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…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

8. Melyik szereplőre ismersz rá a következő tulajdonságok alapján? 

Jól nevelt, kényes ízlésű, talpraesett:       …………………………… 

Erőszakos, kötekedő, félelmetes:              …………………………… 

Komoly, emberséges, igazságos:               …………………………… 

Erős, félelmet ébresztő, igazságos:           …………………………… 

Vidám, mindenfélét hord a zsebében:     …………………………… 

Sértődékeny, kétszínű, hazug:                   …………………………… 

 

 
 
 

 

Gárdonyi Géza: Egri csillagok 

6. évfolyam 
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Szövegértési kérdések a regény feldolgozásához 

 

Válaszolj a kérdésekre a regény elolvasása után! 

1. Kik a regény főszereplői? 

2. Ki rabolta el őket gyerekkorukban? 

3. Ki és mit ajándékozott Gergőnek bátorságáért? 

4. Kinek az udvarában nevelkedett Gergő? 

5. Hová került Vicuska, és mi volt a dolga? 

6. Hogyan foglalta el a török Budát? 

7. Melyik városban raboskodott Török Bálint? 

8. Mi volt az épület neve? 

9. Ki volt Török Bálint rabtársa? 

10. Miért nem ment feleségül Éva Fürjeshez? 

11. Ki volt az egri vár kapitánya? 

12. Sorolj fel legalább 6 nevet az egri vár védői közül! 

13. Mit tudsz Hegedűs hadnagyról? 

14. Sorolj fel hármat Gergely találmányai közül? 

15. Miért rabolta el Jumurdzsák Jancsikát? 

16. Miért és kivel indult Éva Egerbe? 

17. Hogyan jutott be Éva az egri várba? 

18. Hogyan vettek részt a vár védelmében az egri nők? 

19. Hogyan került vissza Jancsika a szüleihez? 

20. Sorolj fel legalább 5 helyszínt a regényből! 
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Gárdonyi Géza: Egri csillagok  (Feldolgozás csoportmunkában) 

 

Csoportok alakítása, névválasztás (a témával, korral kapcsolatban), szóvivő, jegyző és időfelelős 

választása 

(A csoportokat célszerű a tanárnak kialakítani, és a lemorzsolódással veszélyeztetett tanulókat olyan 

csoportba sorolni, ahol biztosan vannak velük jól kooperáló gyerekek) 

 

1. Villámkérdések (számot választanak a csoportok)   

                                                                            
1. A törökök gyakran használták a magyarokra a gyaur szót. Mit jelent? 

2. Miféle tárgy a koboz? 

3. Hogy nevezték a törökök kendőből csavart fejfedőjét? (turbán) 

4. Mit jelent a dervis szó? (mohamedán kolduló szerzetes) 

5. Mi a különbség Buda elfoglalása és Eger ostroma között? 

6. Hogyan halt meg Gergő édesanyja? 

7. Amikor a törökök megadásra szólítják fel a várvédőket, azok milyen tárggyal üzennek 

vissza, és ez mit jelentett? (fekete koporsó) 

8. Ki volt Sárközi, mondj rá egy jellemző tulajdonságot! 

9. Kinek a szolgálatában állt Varsányi, mi volt a feladata? 

10. Mit akart tenni az áruló Hegedűs hadnagy? 

              

2.  Készítsetek jellemtérképet!  A tulajdonságokat támasszátok alá egy-egy érvvel! 
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- Bornemissza Gergely  

- Cecey Éva  

- Dobó István 

- Török Bálint jellemtérképe 

 

3.  A várvédők esküje 

Mondjátok sorban  - a korábban megtanult -  eskü szövegét, tetszőleges beosztással! (Minden hibáért 

egy pont levonás)                                                                                                                                       

 

4. Állítsátok helyes sorrendbe (számozással) a regény eseményeit! (Egy lapon dolgoznak)      

(Megoldás:    6, 3, 9, 8, 5, 10, 1, 7, 2, 4)    

                                                                                                                                                                                 

            …...    Gergely és társai úton vannak Konstantinápolyba. 

……    Gergő és Gábor pap figyelik a vonuló törököket. 

……    Éva bejut az ostromlott egri várba. 

……    Dobó felesketi a várvédőket. 

……    Gergely megszökteti Évát az esküvőjéről. 

……    Visszacserélik a török és a magyar gyerekeket: Szelimet és Jancsikát. 

……    Jumurdzsák elrabolja Gergőt és Vicuskát. 

……    Gergely és a többiek olasz énekesnek öltözve Török Bálint ablaka alatt  énekelnek 

……    A kis Gergőt Török Bálint udvarába viszi Dobó István. 



        

 

 

Debreceni Vörösmarty Mihály Általános Iskola és Alapfokú 

Művészeti Iskola                                      

 „Szülő-suli” A tanulók iskolai előmenetelének javítása és a korai 

lemorzsolódás visszaszorítása a Debreceni Tankerületi Központ 5 

intézményében  EFOP-3.11.1-17-2017-00017 

 

 

 

……    Gergely találkozik Vicuskával a királyi palotában. 

 

5. Jellemezzétek Gergelyt összefüggő mondatokkal írásban! (Minél több tulajdonságát gyűjtsétek 

össze!)                                                                                                                                                 

  

6. Keresztrejtvény és szókereső   

 

https://wordwall.net/hu/resource/2166161/irodalom/egri-csillagok 

https://wordwall.net/hu/resource/527443/irodalom/egri-csillagok      

7. Válasszatok egy-egy jelenetet a regényből, a rendező állítsa be állóképszerűen, a többiek 

kitalálják, melyikről van szó.                                                                                                            

 

8. Bizony, a védőknek elkelt mindenféle biztatás. Egyszer a zenészek a köv. nótát énekelték:  

                      

                                 „Zöldítsétek egek hamar a fűzfákat! 

                                  Hadd nyergelem újra kesely paripámat, 

                                  Hadd próbálom újra pihent fegyveremet, 

                                  Sírva emlegesse török a nevemet!” 

 

            Költsetek ehhez hasonló lelkesítő nótát!                                                                                 

 

9.  Keress 3 művészi leírást a regényből! Osszátok be, ki fogja felolvasni szépen, kifejezően! 

(1 pont a leírás, 1 pont a kifejező felolvasás) 

pld. Ó, ha a nap az Isten arca volna, sugarak helyett könny hullana a földre! 

https://wordwall.net/hu/resource/2166161/irodalom/egri-csillagok
https://wordwall.net/hu/resource/527443/irodalom/egri-csillagok
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… a gyermek bájos, mint az angyalok, és egészséges, mint a ma hajnalban nyílott keleti rózsa. 

A tavasz édes illatát köténnyel hordta onnan a délutáni szellő. 

… a tengerre néző négy torony négy hegyes kalapú óriásként sötétlett bele az éjjeli világosságba.                                                                                                                       

10. A regényben több bölcs közmondást is olvashatunk. Magyarázzátok meg a húzott közmondás 

jelentését!  (Húznak csoportonként egyet) 

 

Az okos madarász annak a madárnak sípol legszebben, amelyikre legjobban fáj a foga. 

Aki bátor, az az erős. Aki erős, könnyen is győz. 

Ha félsz, nem élsz! 

Minden csomónak megvan a maga oldója. 

Akinek a szekerén ülsz, annak a nótáját fújjad.                                                                                 

 

Összegzés, csoportok értékelése 

SZÖVEGÉRTÉS 6. 

Daniel Defoe: Robinson Crusoe 

(Részlet a regényből tankönyv 200-205. oldalán) 

 

 
 

Karikázd be a helyes választ, vagy írd le az üres helyre! 

 

1. Mely tárgycsoport mindegyike szerepelt Robinson álmában! (egy betűjelet karikázz) 
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a) csónak, tűz, liget 

b) vadember, barlang, nyíl 

c) csónak, létra, barlang 

d) létra, szikla, liget 

 

2. Robinson az álma alapján rájön a menekülés egyetlen módjára. Mi az? 

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

 

3. Az ellenség megölése lelkiismereti gondokat okoz Robinsonnak. Mégis milyen érvekkel próbálja 

meggyőzni magát arról, hogy a szabadulás érdekében akár öljön is? Sorolj fel három ilyen érvet!  

-  

4. Robinson végül elhatározza, hogy szerez egy vadembert. Az alábbiak közül melyik NEM illik az 

elképzeléseibe?  

a) megvárja, míg a vadak a szigetre jönnek 

b) előre eltervez minden lépést 

c) megfigyeli a viselkedésüket 

d) az alkalomnak megfelelően cselekszik 

 

5. Az első tervezgetések után mennyi idő múlva kínálkozik az alkalom, hogy végrehajtsa a tervét 

(hogy szerezzen egy vadembert)? 

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

 

6. Melyik állítás NEM igaz a szöveg alapján? 

a) Robinsonnak volt távcsöve. 

e) Robinsonnak volt puskája. 

f) Robinson a barlangba vitte a megmentett vadembert. 

g) A menekülő fogoly (vadember) mindhárom üldözője tudott úszni. 

 

7. Hogyan menekült el a fogoly az emberevőktől? 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
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8. Robinson megmentette a menekülő vadembert. Hogyan adta tudtára megmentőjének az 

üldözött, hogy a rabszolgájának tekinti magát? 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

9. Hogyan írja le Robinson a megmentett ember külsejét? Sorolj fel legalább 10 jellemzőjét! 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

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

……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

10.  Milyen nevet adott Robinson a megmentettnek, és miért? 

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

 

11.  Mi történt a fogoly két üldözőjével? Jelöld meg az IGAZ választ! 

h) Az egyiket Robinson lőtte le, a másiknak a megmentett fogoly csapta le a fejét. 

i) Robinson mindkettőt lelőtte. 

j) A fogoly lőtte le az egyiket, a másikat Robinson leszúrta. 

k) Futni hagyták őket.  

 

12.  Milyen fegyvere volt a vadembereknek? 

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

 

13.  Hogyan kommunikált egymással a találkozás elején Robinson és a megmentett vadember? 

a) Robinson nyelvén (angolul) 

b) taglejtésekkel, kézjelekkel és arckifejezésekkel 

c) rajzos jelekkel 

d) a vademberek nyelvén 

 

14.  Hova vitte enni és pihenni a vadembert Robinson? 

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

 

15. Milyen tejjel kínálta megmentettjét? 
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a) kókusztej 

b) tehéntej 

c) juhtej 

d) kecsketej 

 

 

 
 
 

Jókai Mór: A kőszívű ember fiai (Szövegértési kérdések) 
 

 
 

1. Hol él a Baradlay család? ……………………………………………………………………………………………………….. 

2. Milyen sorsot szánt a konzervatív, császárpárti Baradlay Kazimir a fiainak? 

 Ödön (Edmund):  ……………………………………………………………………………………………………………………….. 

 Richárd:  ………………………………………………………………………………........................................................ 

 Jenő (Eugén):……………………………………………………………………………………………………………………………… 

3. Mit hagy meg a feleségének?  ……………………………………………………………………………………………………. 

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

4. Ki a vármegye császári adminisztrátora? ……………………………………………………………………………………. 

5. Hogyan viszonyul a végrendelethez Baradlayné?  ……………………………………..................................... 

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

6. Hogyan búcsúztatja el Lánghy Bertalan tiszteletes a halottat? ……………………………………………………. 

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

7. évfolyam 
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7. A Szentpétervárról hazainduló Ödönnek milyen kalandban van része az orosz pusztán? 

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

8. Richárd és Jenő Bécsben a Plankenhorst-hölgyek palotájában szórakozik a bécsi 

előkelőségekkel.  Sokminden kiderül itt: 

  a) Ki Fritz Goldner? ……………………………………..  Kibe szerelmes? .…………………………………...... 

  b) Ki Alfonsine szerelme? ………………………………………………………………………………………………... 

  c) Mit tudunk Palvicz Ottóról?  ……………………………………………………………………………………………………. 

  d) Milyen közös titka van Alfonsine-nak és Palvicznak?………………………………………………………………… 

               …………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

  e) Ki tetszik meg Richárdnak?………………………………………………………………………………………………………. 

  f) Kibe szerelmes Jenő? ……………………………………………………………………………………………………………….. 

        9.  Miért és hogyan akadályozzák meg Edit férjhez menetelét a Plankenhorst-hölgyek? 

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

      10. Ki Ödön szerelme?  ……………………………………………………………………………………………………………………… 

      11. Milyen meglepetés éri Rideghváryt a Baradlay-házban a kézfogó napján? 

            ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

12. A megyegyűlésen ki a császárpártiak főispán jelöltje? …………………………………………………………………. 

13. Ki lesz a főispán?  ………………………………………………………………………………………………………………………… 

14. Bécsben forrong a nép, a diákság szervezi a császár elleni felkelést, a nemesek félnek.  

Mit talál ki saját túlélésükre Plankenhorstné?.................................................................................... 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

15. Hol és hogyan keveredik Jenő a forradalmárok közé? ………………………………………………………………….. 

             ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

16. A bécsi titkosrendőrség felbéreli a csőcseléket a forradalom beszennyezésére? Mire készül a 

csőcselék?  …………………………………………………………………………………………………………………………………… 

17. Kik védik meg a kolostort? ……………………………………………………………………………………………………………. 

18. Milyen felfedezést tesz Richárd a kolostorban? ……………………………………………………………………………. 

19. Pestről magyar küldöttség érkezik a bécsi forradalmárok támogatására Baradlay Ödön 

vezetésével. Mit tesz Alfonsine a kikötőben? ……………………………………………………………………………….. 

20. Mi a véleménye Baradlaynénak Alfonsine-ról? …………………………………………………………………………….. 

              …………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
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21. Hogyan segíti az apácák főnöknője a császáriakat? ………………………………………………………………………. 

             ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

22. Miért szökik meg tőle Edit? ………………………………………………………………………………………………………….. 

             ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

23. Mire veszi rá Baradlayné Richárdot? …………………………………………………............................................. 

24. Mi lesz az új jelszó? ………………………………………………………………………………………………………………………. 

25. Palvicz vértesei figyelik a magyar huszárokat, ki vezeti őket félre? …………………................................ 

             ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

26. Mi lesz a bécsi forradalom sorsa?  …………………………………………………….............................................. 

27. Mit lát a haldokló Goldner? ………………………………………………………………………………………………………….. 

             ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

28. A menekülő huszárokat kik veszik üldözőbe? ………………………………………………………………………………. 

29. A bécsi forradalom bukása után mit éreztet Alfonsine és az anyja Jenővel? ………………………………... 

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

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

30. Mire kéri Jenőt az anyja?  ……………………………………………………………………………………………………………. 

31. Ödön Mo.-n kormánybiztosként szervezi a szabadságharcot. A megmaradt bécsi légió átáll a 

magyarokhoz. A királyerdei csatában ki menti meg a helyzetet? ...……………………………………………… 

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

32. Hogyan végződik Palvicz és Richárd párbaja? ………………………………………………………………………………. 

33. Mire kéri a haldokló Palvicz Richárdot? ………………………………………………………………………………………... 

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

34. Mi lett Pál úr sorsa? …………………………………………………………………………………………………………………….. 

35. Hogyan segíti Baradlayné a szabadságharc ügyét Nemesdombon? ……………………………………………… 

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

36. Alfonsine Bécsben Ridegvárytól értesül Palvicz Ottó haláláról. Mire esküszik meg?  

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

37. Milyen hibát követ el a magyar hadvezetés, amellyel időt veszít? ………………………………………………… 

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

38. Miért vívott „forradalmi párbajt” Ödön és Richárd, és miben állt ez? …………………………………………… 

 …………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
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39. Mi lett a sorsa az áruló Ridegvárynak? …………………………………………………………………………………………. 

40. A szabadságharc bukása után  ki lesz az osztrák főparancsnok, a megtorlások levezénylője? 

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

41. Hol várja a sorsát Ödön és Richárd? ……………………………………………………………………………………………. 

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

42. Miért keresi fel Alfonsine Haynau-t? ……………………………………………………………………………………………. 

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

43. Kinek a nevére érkezett levél Nemesdombon? ……………………………………………………………………………. 

44. Milyen szavakkal hagyta ott a családot Jenő? ………………………………………………………………………………. 

45. Miért adja ki magát Jenő Ödönnek a tárgyaláson? ……………………………………………………………………….. 

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

46. Miért ad Jenő sokszor bizonytalan válaszokat? ..………………………………………………………………………….. 

47. Miért keresi fel újra Alfonsine Haynaut? ………………………………………………………………………………………. 

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

48. Hogyan reagál Haynau saját felmentésének hírére? ……………………………………………………………………. 

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

49. Richárd váratlanul megjelenik Bécsben. Miért? ……………………………………………………………………………. 

50. Mivel fenyegeti meg a Plankenhorst-hölgyeket? ………………………………………………………………………….. 

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

51. Miről szól a regény zárójelenete? ………………………………………………………………………………………………… 

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

52. Mit tartalmaz a regény utószava? ………………………………………………………………………………………………… 

             ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

Igazi példakép – 9 évesen kezdte, ma 14 milliárd fa elültetésénél jár a fiú 
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Az egész világ példát vehetne erről a fiatalemberről, ugyanis 9 éves kora óta folyamatosan ülteti a 

fákat, ma már több mint 14 milliárd fánál tart. Ismerkedjünk meg vele közelebbről! 

 

Felix Finkbeiner azért kezdte el a projektet, mert észrevette, hogy rengeteg fától szabadítják meg az 

emberek a világot, tudta, hogy ennek nem lesz jó vége. Mindössze kilencéves volt, amikor kitűzte 

magának a célt: vissza kell állítani az erdőket! 

Gyerekeket nagyon ritkán hívnak meg az ENSZ (= Egyesült Nemzetek Szövetsége) közgyűlésére, Felix, a 

német csodakölyök viszont már sokadszorra állt fel a pódiumra, hogy a klímaváltozásról beszéljen. 

Beszédében elmondta, hogy mind a gyerekek, mind pedig a felnőttek tudják, hogy mi lenne a megoldás, 

azt viszont senki nem tudja, hogy miért cselekednek csak nagyon kevesen. 

Szerinte három lehetséges opció (= választási lehetőség) lehet a tétlenségre, az egyik a jövő több 

perspektívában (= nézőpontban) való értelmezése. A felnőttek számára ez a kérdés tudományos, a 

gyerekek számára pedig a túlélést jelenti a jövő. A második opció a klímaváltozás megkérdőjelezése, a 

harmadik opcióra pedig egy állatokkal kapcsolatos példát hozott fel: ha hagyjuk, hogy például egy 

majom válasszon, hogy most kér egy banánt, vagy később hatot, a majom mindig az elsőt fogja 

választani.  

Ebből azt kell levonni tanulságként, hogy mi gyerekek nem bízhatunk abban, hogy a felnőttek egyedül 

mentik meg majd a jövőnket, saját kezünkbe kell vennünk az irányítást! Amikor ezeket a szavakat 

mondta, Félix már negyedik éve volt egy környezetvédelmi mozgalom vezetője, amely globális 

méretűvé (= világméretűvé) nőtt azóta.   
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Felix mára 19 éves lett és az ENSZ közreműködésével megalapította a Plant for the Planet nevű 

csoportot, a tagok között leginkább 9 és 12 év közötti gyermekek vannak, összesen több mint 55000-en. 

A szervezet 130 országban 14 milliárd fát ültetett el, a cél viszont az, hogy elérjék az egy billiót, ami 

összesen 150 fát jelentene fejenként a Földön élő összes ember számára. A szervezet ezen kívül elsőként 

kezdte el a teljes körű, globális faszámlálást, amely most segíti a NASA (=Nemzeti Repülési és Űrhajózási 

Hivatal, USA) folyamatban lévő tanulmányait az erdők széndioxid-elnyelő képességéről és az ezekben 

rejlő lehetőségekről. 

Minden a jegesmedvékkel kezdődött 

Felix a Münchentől délre fekvő településen, Uffing am Staffelsee-ben hallott egy iskolai előadást a 

klímaváltozásról. Kilencévesen ez az előadás teljesen megváltoztatta az életét, leginkább azért, mert a 

klímaváltozás számára ekkor azt jelentette, hogy kedvenc állatai, a jegesmedvék nagy veszélyben 

vannak. A Google kereső terelte el Wangari Maathai, kenyai nő történetéhez, aki a kopár földből sűrű 

erdőt hozott létre nagyjából 30 millió facsemete elültetésével. Tettéért 2004-ben Nobel-díjat kapott. 

Felix ekkor jött rá arra, hogy itt nem csak a jegesmedvékről van szó, hanem sokkal inkább az egész 

emberiségről, és az emberiség megmentéséről. 

Felix megkérte tanárát, hogy az egész iskolai közösség előtt megtarthassa előadását, két hónappal 

később pedig elültette első vadalmafáját az iskola bejáratánál. Kitűzte magának a célját is, mely szerint 

rövid időn belül egy millió fát szeretne elültetni Németország területén.  

A média által hamar elterjedt a fiú híre. Egy kis idő után Felix arra ébredt, hogy beszédeket mond az 

Európai Parlamentben, később Norvégiában és Dél-Koreában, többnyire ENSZ-konferenciákon. 2011-

ben, 13 éves korában mondott beszédet New Yorkban, szintén egy ENSZ-konferencián. Ekkor már 

elültették az egymilliomodik fát Németországban és hivatalosan is elindította a Plant for the Planet nevű 

mozgalmat saját weboldallal és egyetlen alkalmazottal, aki ő maga volt. 

Az ENSZ pedig gondoskodására bízta az Egy Milliárd Fa kampányt is. Sokan mondták az ENSZ-tagok 

közül, hogy lenyűgözte őket a fiatalember, beszédeivel és tetteivel egyaránt, és sokan szeretnének arra 

a szintre eljutni, ahol ő van. 

Felix a szkeptikusoknak, akik megkérdőjelezik a klímaváltozás tényét, elmondta, hogy ha követi 

mindenki a tudósok utasításait, és esetlegesen kiderül húsz év múlva, hogy nem volt igazuk, akkor sem 

követtünk el hibát, de ha húsz év múlva derül ki, hogy nem a szkeptikusoknak volt igazuk, akkor már 

nem is tudunk cselekedni, mert késő lesz. 
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 Jelenleg is zajlanak nagy faültetési munkálatok, a Yucatán-félszigeten például eddig 300 000 őshonos fát 

ültettek el, 2020-ra pedig 10 milliót szeretnének. 

(Forrás: Fotók: Getty Images Hungary/ Fordítás: NatGeo cikke alapján) 

 

Szövegértés 7. 
 

Válaszolj a kérdésekre az „Igazi példakép” című szöveg alapján! 
 
 

1. Miért kezdte el a faültetést Félix? Karikázd be a helyes válasz betűjelét! 

a) szeretett volna eljutni az ENSZ-be                b) aggódott a fák fogyatkozása miatt    

c) feltűnt neki, hogy az emberek kevés fát ültetnek 

 

2. Miért hívták meg a fiút az ENSZ közgyűlésére? 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

3. Mi a Plant for the Planet csoport legfőbb célja? 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

4. Mivel segíti a Plant for the Planet szervezet a NASA erdőkkel kapcsolatos tanulmányait? 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 
5. Milyen élmény indította el Félix természetvédelmi tevékenységét? Mi aggasztotta őt ekkor 

leginkább? 

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

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

6. Melyik Félix kedvenc állata? 

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

7. Ki kapott 2004-ben Nobel-díjat, és miért? 
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      …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

      …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

8. Hova és milyen fát ültetett először Félix? 

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

9. Mi volt az első célkitűzése? 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

10.  Sorold fel, milyen országokban, városokban tartott beszédeket Felix! 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

11. Hol ültették el az egymilliomodik fát? 

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

12. A szöveg alapján állapítsd meg, hány éves ma Félix! (Számolj!)  ………………………………………………… 

13.  Kik a szkeptikusok ebben a történetben? 

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

14. Hol zajlik jelenleg faültetés, és mennyi elültetett fánál tartanak most? 

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

15. Helyettesítsd rokon értelmű szóval, vagy magyarázd saját szavaiddal a szöveg következő 

kifejezéseit (a kiemelt szavakat)! 

(a Google kereső) terelte el : ………………………………………………………….. 

a média által: ………………………………………………………………………………….   

lenyűgözte őket: ……………………………………………………………………………. 

megkérdőjelezik :…………………………………………………………………………… 

zajlanak: ………………………………………………………………………………………… 

16.  Milyen stílusú szöveget olvastál? Karikázd be a betűjelét!          
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a) szépirodalmi                     b) hivatalos                      c) ismeretterjesztő 

 

 
SZÖVEGÉRTÉS 7. 

Mikszáth Kálmán: A néhai bárány  
 
 

Szövegértési kérdések a novellához: 
1. Hol játszódik a történet? 

2. Milyen falvak kerülnek még szóba a történet során? 

3. Mi volt a megáradt patak neve?  

4. Melyik faluból hozta le a víz a bárányt? 

5. Hol veszett nyoma a báránynak? 

6. Sorold fel a Baló család tagjait! Kinek mijét vitte el a víz (írd a nevek mellé)? 

7. Mi alapján kérte Sós Pálék portájának átkutatását Baló Mihály? 

8. Mivel próbálkozott Ágnes, és hogyan végződött az útja? 

9. Hogy került Boriska Bodokra? 

10. Miről beszélgettek a falu elöljárói a községházánál?  

11. Miért éppen Sós Pált szólította meg Borcsa? 

12. Idézd a bíró gúnyos mondatát, amellyel Sós Pál bűnösségére utal!  
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13. Mitől csúszott le Sós Pálról az új ködmön? 

14. Mi történt a Cukri báránnyal? 

15. Ki volt Mócsik György, és mi köze lehetett az ügyhöz 

 

 
 

 

 

Móricz Zsigmond regénye, a Légy jó mindhalálig (Szövegértési feladat) 

 

   Móricz Zsigmond Tiszacsécsén született, a családi krónika szerint 1879. június 29-én, az anyakönyv 

tanúsága szerint azonban július 2-án. Édesapja, Móricz Bálint paraszti sorból feltört „kisvállalkozó”, 

édesanyja, Pallagi Erzsébet pedig egy református papi család lánya volt. 

   A családot ért sorozatos anyagi károk (a vízimalmot elvitte a tavaszi jégzajlás, a hitelre vásárolt 

cséplőgép felrobbant) miatt a család olyan anyagi helyzetbe került, hogy az akkor hatéves 

kisfiút Túristvándiba kellett küldeniük, anyai nagybátyjához, Pallagi Lászlóhoz. Itt érlelődött meg benne a 

gondolat, hogy író lesz. Rengeteg tanulás, kísérletezés és próbálkozás után - huszonkilenc éves korában, 

második kisfia koporsójánál írta meg a „Hét krajcár”-t, ami végül is elindította őt az írói pályán. Ettől 

kezdve 1942-ben bekövetkezett haláláig csak úgy áradt belőle a mondanivaló. 

   Az író kisdiákkorának első nagy élményét, a debreceni kollégiumban töltött négy és fél év emlékét 

örökíti meg az 1920-ban megjelent Légy jó mindhalálig című regényben. A történet kezdete: 1892, 

színhelye Debrecen, s benne a nemzeti nevelés fellegvárának tartott református kollégium. Nyilas Misi, a 

regény hőse, egy Tisza menti faluból érkezik ide. Útravalója a gyermeki hit, bizalom és tisztelet az 

emberek iránt. Hamarosan csalódnia kell: észreveszi, hogy az emberek se nem jók, se nem becsületesek, 

8. évfolyam 
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nincs nyugalom, csak állandó versengés, amelyben a jóság és a becsület: hátrány. Misi balsorsát 

egy lutricédula ellopása miatti hamis vád teljesíti be. S bár a befejezés látszólag megnyugtató, a mű 

zárómondatai sejtetik, hogy az átélt csalódás örök nyomot hagy a gyermekben. 

   Móricz csodálkozott azon, hogy a közvélemény a „Légy jó mindhalálig”-ot egyszerűen egy 

szerencsétlen kisfiú történetének fogadta el, hiszen ő nem egészen annak szánta. Azt akarta bemutatni, 

hogy minden ember (akár gyermek, akár felnőtt) legalább annyira szenved a gonosz és ostoba 

hatalmasságok között, mint a regény főhőse. Nyilas Misi tulajdonképpen a megbántott, félreértett, 

megkínzott jóság jelképe akart lenni. Valójában a regény megírásával az író a Tanácsköztársaság bukása 

utáni meghurcoltatását, tehát felnőtt életének egy nehéz szakaszát próbálta feldolgozni. 

   Maga Móricz Zsigmond egyik levelében így vall regényéről: 

„Nyilas Misi tragédiájában nem a debreceni kollégium szenvedéseit írtam meg, hanem a kommün 

alatt, s  után elszenvedett dolgokat… Én akkor egy rettenetes vihar áldozata voltam. Valami olyan naiv 

és gyerekes szenvedésen mentem át, hogy csak a gyermeki szív rejtelmei közt tudtam megmutatni azt, 

amit éreztem, s lám az egész világ elfogadta, s a gyermek sorsát látták benne. …Ami kedves van a 

darabban, az debreceni emlék, ami nem kellemes, az máshonnan jött… Nekem a debreceni tanárokkal 

sose volt ilyen bajom vagy tapasztalatom, a Beöthy Zsoltokkal* és Bársony Istvánokkal* és más névtelen 

kegyetlenekkel volt bajom akkor, mikor a legtöbb segítségre lett volna szükségem. … Ezeket az érzéseket 

vetítettem ki a tanári kar figuráiba…” 

   Nyilas Misi történetét sokan gyermek, illetve ifjúsági regénynek tartják. Pedig az eredeti változat nem 

gyerekeknek készült. Ellenben az illusztrációkkal ellátott, gyermekeknek szánt - Móricz szerint nem túl 

jól sikerült - átirat már igen. Sajnos a Petőfi Irodalmi Múzeum Móricz-hagyatéka nem őrzi a regény teljes 

kéziratát (valószínűleg elpusztult a 2. világháború háború alatt). 

   Az irodalomtörténet méltán sorolja Móricz gyermekregényét a legsikerültebb kritikai realista művek 

közé. Nem csupán egy kisfiú története és Debrecen kritikája: szerzője a Tanácsköztársaság bukása utáni 

személyes válságát transzformálta át egy gyermek sorsába. Nyilas Misi lépteit a szülők - s a szegénység - 

türelmes jósága vigyázza. Így szélesedik ki a történet az író és a világ szakadatlan összecsapásának 

regényévé, Móricz legforróbb emberi és művészi hitvallásává. Kétségtelenül a magyar regényirodalom 

egyik legegyedibb, leginkább társtalan alkotása, amely azonban egyszerre lehet párja A Pál utcai fiúk 

nak vagy Móra Kincskereső kisködmönének és a klasszikus magyar nagyregény remekeinek. 

  

http://cgi.axelero.hu/ilegeza/sendpage.cgi?rec=66
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*Beöthy Zsolt  – konzervatív szellemű irodalomtörténész   *Bársony István - konzervatív író, 

lapszerkesztő 

  

Szövegértési feladatlap 

  

1. A családi krónika szerint mikor született Móricz Zsigmond? 

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

  

2. Miért került Móricz Zsigmond gyermekkorában Túristvándiba? 

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

  

3. Mennyi ideig volt Móricz Zsigmond a debreceni kollégium diákja? 

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

  

4. Mikor és hol játszódik a Légy jó mindhalálig című regény? 

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

  

5. Hogyan vélekednek a Légy jó mindhalálig című regényről? 

közvélemény: …………………………………………………………………………………..................................................... 

irodalomtörténet: ................................................................................................................................... 

  

6. Minek a jelképe akart lenni Nyilas Misi a szöveg megfogalmazása szerint? 

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

  

7. Egészítsd ki az idézeteket egy-egy szóval! 

    „Nyilas Misi tragédiájában ……………… a debreceni kollégium szenvedéseit írtam meg” 

    „csak a ………………… … szív rejtelmei közt tudtam megmutatni azt, amit éreztem” 

    „Ami kedves van a darabban, az ……………………… emlék” 

   „Nekem a debreceni ……………………….. sose volt ilyen bajom vagy tapasztalatom” 
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8. Voltak-e illusztrációk a regény átiratában? 

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

  

9. Kiknek szánták az átiratot? 

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

  

10. Móricz Zsigmond szerint hogy sikerült az átirat? 

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

  

11. Mi történhetett a regény eredeti kéziratával? 

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

  

12. Milyen regényeket említ a szöveg mint a Légy jó mindhalálig párját? 

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

   

Írj könyvajánlót az iskolai újságba Móricz Zsigmond Légy jó mindhalálig című regényéről 8-10 

mondatban!     

(Az írás feleljen meg a következő szempontoknak: csináljon kedvet diáktársaitoknak a regény 

elolvasásához, ne árulja el a regény lényeges elemeit, felépítése logikus, áttekinthető legyen, feleljen 

meg a hármas tagolás szabályának) 
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SZÖVEGÉRTÉS 8. 

Móricz Zsigmond: Hét krajcár   

Olvasd el a novellát és válaszolj a kérdésekre!  
 

1. Kire jellemzőek az alábbi állítások? Írd a betűjelet a megfelelő helyre! 
anya: …………………………………… 
kisfiú:  …………………………………. 
koldus:  ……………………………….. 

A/ Sokszor nevet, bár inkább sírni volna oka. 
B/ Üres volt a zsebe. 
C/ Cukorra vágyik. 
D/ Prédikál a fiókoknak. 
E/ Megtalálta az ötödik krajcárt. 
F/ Éneklő hangon beszélt. 
G/ Ő tudta, hol a negyedik krajcár. 
H/ Jámborarcú. 
I/ Vágyik a halálra. 
 

2. Mit tudunk meg az apáról? 
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…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

3. A lábjegyzetek segíteni megérteni a szöveget. Olvasd el a lábjegyzeteket és kösd össze a 
kifejezéseket a magyarázatokkal! 

krajcár                                      ócska 

putri megsértődik 

gépfiók a temető földje 

almárium rézpénz 

sparhert súlymérték 

megáprehendál varrógépfiók 

göthös konyhai tűzhely 

font nyomorúságos lakás 

kapa főd üveges konyhai szekrény 

 
4. Bizonyítsd be három idézettel, hogy a lakásuk nagyon szegényes! 

1.idézet:  
2.idézet:  
3.idézet:  
 
       5. Honnan kerül elő a hét krajcár? Írd a vonalra! 

1.  …………………………………………………………. 

2.  …………………………………………………………. 

3.  …………………………………………………………. 

4.  …………………………………………………………. 

5.  …………………………………………………………. 

6.  …………………………………………………………. 

7.  …………………………………………………………. 

 
6. Melyik szereplő mondta? 

 
„…most asse lenne.” ……………………………………………………. 
„Adok én.”                  ……………………………………………………. 
„Micsodák?”               ……………………………………………………. 
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7. Miért a kisfiúnak adta a koldus a krajcárt, miért nem az anyának? Mi a véleményed? 
........................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................ 
 
 

SZÖVEGÉRTÉS 8. 

Tamási Áron: Ábel a rengetegben /részlet/ 

 

Végre megtörölte a homlokát a pénztáros és felállott. 

- Rendben van - mondta. 

Aztán egy százlejest nyújtott átal nekem. Nem tudtam, hogy mire véljem ezt a dolgot s megkérdeztem: 

- Mit csináljak véle? 

- Tedd el!  

Furcsán nézhettem reá, mert így folytatta: 

- Tedd el, ha pénzt látsz, te tátottszájú! Az igazgató úr juttatja neked, a tegnapi tolvajfogó munkáért. 

Most már érted? 

- Én most már igen, s köszönettel fogadom - mondtam, és eltettem a pénzt. Aztán illendő magaviselettel 

megkérdeztem: 

- Hát az igazgató úr miképpen érkezett haza? 

- Ő rosszul - felelte kurtán a pénztáros. 

Erre a hírre nagy ijedtség fogott el, és kérlelni kezdtem a pénztárost, hogy legalább kurtára fogva 

beszélje el a történetet. Egy csuporba tejet is töltöttem neki, hogy a szava könnyebben jöjjön. Ő a tejet 

jóízűen meg is itta; majd elbeszélte nekem, hogy minek utána az igazgató Fuszulánnal együtt elindult, 

nagy szerencsétlenség történt a legközelebbi erdőben. A szerencsétlenséget maga Fuszulán idézte elé, 

az a vakmerő nagy tolvaj, aki még a halállal is játszani mert, csakhogy valahogy megszabaduljon. Azt a 

vakmerőséget pedig Fuszulán úgy csinálta, hogy egy lejtős erdei úton a szabad lábával nyomni és rúgni 

kezdte a gőzbillentyűt, mire a motor megbolondult, és neki vitte őket egy nagy szakadéknak. Ott a 

szakadékban aztán nagy reccsenéssel megborultak, de olyan szerencsétlenül, hogy az igazgató úrnak két 

helyen is béhasadt a feje, a jobb karja pedig eltörött, s mindezek mellé az eszméletét is elvesztette. Órák 
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hosszat feküdt ott ilyen állapotban, míg aztán valami autósok felfedezték, és behozták a városi kórházba, 

ahol meg is operálták mindjárt.  

Az operáció után, amikor magához tért, ő maga mondta el a szerencsétlenséget; s az is neki jutott 

eszébe, hogy az itt való pénzből nekem száz lej jusson, mivel én voltam az okos, aki azt javasolta, hogy a 

pénz maradjon csak idekünn, az erdőn. 

Dermedezve hallgattam a pénztáros elbeszélését, mellyel megfejtést nyert az is; hogy mért nem tudtam 

aludni az elmúlt éjszaka. Most hirtelen felötlött előttem az a hiba is, amelyet a tolvaj szállítása dolgában 

elkövettünk. Ez a hiba pedig az volt, hogy mi felültettük ugyan Fuszulánt a kormányzó kerék mellé és a 

kényes billentyűk közé, de annyi eszünk már nem volt, hogy a két lábát is összekössük. De hát én 

gondoljak mindenre a világon, amikor az igazgató is ott van, azzal a nagy tudós eszével?! 

Egy-két pillanatig elgondolkoztam, aztán mohón kérdeztem meg: 

- Hát Fuszulán? 

- Annak nyoma veszett - felelte a pénztáros. 

Hát azt én már az elbeszélés elején gyanítottam, s így nem csoda, hogy rögtön elszóltam magamat, 

mondván: 

- Azt én tudtam! 

- Honnan tudtad? - kérdezte gyanakodva a pénztáros. 

- Én a szófordulatból - feleltem. - Mert maga ugyanis azzal kezdte az elbeszélést, hogy nagy 

szerencsétlenség történt. De jönne csak ide maga Fuszulán, és kezdené ő elbeszélni a dolgot: bezzeg egy 

szóval sem mondaná, hogy szerencsétlenség történt! 

A pénztáros még nagyobb gyanakvással nézett engem. 

- Hogy van ez a filozófia? - kérdezte. 

Erre én is összeszedtem magamat, és magyarázni kezdtem: 

- Tessék ide hallgatni! Gondoljunk el példának egy olyan esetet, amikor két tolvaj együtt utazik egy 

automobilon, s az a kettő ellensége egymásnak, mint ahogy a tolvajoknál az általános szokás. Mármost 

találjanak valahol a rossz úton megborulni, mint ahogy a szegény igazgató úr esetében történt; hát akkor 

vagy az egyik, vagy a másik, vagy mindkettő sérüléseket szenved. Amelyik aztán a sérüléseket szenvedte, 

az az illető s annak a barátai igazságtalan esetet mondanak, míg a másik s annak barátai azt állítják, hogy 

az Isten jót cselekedett. Ha pedig mindketten rosszul járnak, akkor együtt jajgatnak és azt mondják, hogy 

a fene ette volna meg azt a sok tolvajt, aki ellopta az útadót. 

A pénztáros elgondolkozott, majd megfogási szándékkal azt kérdezte tőlem: 
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- Hát akkor szerencsétlenség nem is történik soha, ugyebár? 

- Dehogynem! - mondtam. 

- Mikor? 

- Amikor mind a ketten épségben megmenekülnek. 

A fiatalúr alig sem szerette, hogy így beszélek, mert mérgesen 

szurkált felém a tekintetével, amiben már benne volt annak a 

magja, hogy ő is igazgató lesz valamikor. Vagyis úgy gondolkozott, 

hogy nemcsak dolgozni kell a fizetésért, hanem az egyszőrűeknek 

össze is kell tartani. 

 

1. Mennyi és milyen pénzt kapott Ábel? Kitől? Miért? 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

2. Mivel lehetett volna elkerülni a szerencsétlenséget (a balesetet)?  

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

3. Mi baja lett az igazgatónak? 

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

 

4. Mit lehet tudni Fuszulánról? 

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

 

5. Miért nem mondaná Fuszulán egy szóval sem, hogy szerencsétlenség történt? 

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

 

6. Ábel burkoltan megfogalmazza a véleményét az igazgató úrról is. Miből derül ez ki? 

    Húzd alá a szövegben! 
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7. Mivel magyarázza  (egy elejtett célzásban) Ábel az utak rossz állapotát?? 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

8. Kik a fenti regényrészlet szereplői? Sorold fel! 

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

9. A szöveg alapján mondd másképp, fejezd ki a saját szavaiddal! 

kurtára fogva : ………………………………………………………………………………………… 

minek utána : ………………………………………………………………………………………….. 

felötlött előttem : ……………………………………………………………………………………. 

gyanítottam : ………………………………………………………………………………………….. 

alig sem szerette : …………………………………………………………………………………... 

 

 

TOTÓ 

Tamási Áron: Ábel a rengetegben (tartalom/szövegértés) 

 

 

Karikázd be a helyes válasz betűjelét! 

 

1. Mi volt Ábel teljes neve? 

a) Bajuszos 

b) Szakállas 

c) Juhos 

 

2. Mi volt a szülőfaluja neve? 

a) Háromszék 

b) Csíksomlyó 

c) Csíkcsicsó 
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3. Mikor játszódik a történet? 

a) 1910 

b) 1920 

c) 1950 

 

4. Hogy hívták Ábel kutyáját? 

a) Bolha 

b) Tetű 

c) Szöcske 

 

5. Mit adott a bankigazgató Ábelnek? 

a) a szél által kidöntött fákat 

b) a felrobbantott fákat 

c) semmit 

 

6. Hogy hívták a román kereskedőt (bűnözőt)? 

a) Surgyelán 

b) Árgyelán 

c) Fuszulán 

 

7. Hogyan csapta be Ábelt a román? 

a) hamis pénzt adott 

b) azt mondta, hogy a bankban fizetett 

c) azt mondta, hogy később fog fizetni 

 

8. Mi volt a neve a román csendőrnek? 

a) Árgyelán 

b) Fuszulán 

c) Surgyelán 
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9. Mi történt a fiatal szerzetes, Márkus anyjával? 

a) a vonat alá esett 

b) meghalt tüdőbajban 

c) Márkus nem is ismerte 

 

10. Milyen állat húsától betegedett meg Ábel és a csendőr? 

a) kecske 

b) sas 

c) macska 

 

11. Hova dugta Ábel a „feketén” szerzett pénzeit? 

a) a matracba 

b) egy kő alá 

c) a talált puska csövébe 

 

12. Miért tudott megszökni a román kereskedő? 

a) a lába nem volt összekötve 

b) a keze nem volt összekötve 

c) kiszabadították a társai 

 

 

13. Mit küldött a gvárgyián Ábelnek? 

a) jó, értékes könyveket 

b) élelmiszert 

c) takarót 

 

+ 1. Kik haltak meg a regényben? 

a) Fuszulán és a bankigazgató 

b) Ábel édesanyja és Márkus 

c) Ábel anyja és apja 
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+2. Mire adott gyógyírt Ábel a bank pénztárosának? 

a) kopaszságra, hajhullásra 

b) fogfájásra 

c) szeplők ellen 

 

 
SZÖVEGÉRTÉS 8. 

Gabriel García Márquez Öregúr – hatalmas szárnyakkal című novellája (Tk.255. oldal) 
 
Olvasd el a novellát és válaszolja kérdésekre! 
 

17. Mitől volt dögszag Pelayóék házában?……………………………………………………………………………………….. 
 

18. Milyen hónapban, melyik naptól tartott az esőzés? …………………………………………………………………… 
 

19. Minek tulajdonították szülei az újszülött lázát? ………………………………………………………………………….. 
 

20. Hogy nézett ki az öreg, akit a kertben találtak? Írd le legalább 4 külső tulajdonságát! 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

21. Minek alapján gondolták eleinte, hogy hajótörött? 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 

22. Miért gondolhatta a szomszédasszony, hogy az angyal a gyerekért jött? 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 

23. Miért nem tették fel Pelayóék az angyalt a tutajra, ahogyan tervezték? 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 

24. Mitől fogott gyanút Gonzaga páter, mikor közelebbről megvizsgálta, hogy az öreg valóban 
angyal-e? 

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

25. Mi alapján állapította meg a páter, hogy az öreg inkább ember, mint angyal? Írj ki a szövegből 
legalább három  bizonyítékot erre nézve! 

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

26.  Mire gyanakodott a páter, ki lehet a titokzatos lény? 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 

27. Mit tart Gonzaga páter Isten nyelvének, és ki az Isten földi képviselője? 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

28. Mi volt a páter korábbi foglalkozása?  ……………………………………………………………………………………….... 
 

29.  A novella két madarat is említ az öreg jellemzése (leírása) kapcsán, melyik ez a két madár? 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 

30. Helyettesítsd rokon értelmű szóval, vagy magyarázd saját szavaiddal a novella következő 
kifejezéseit (a kiemelt szavakat)! 

 
temérdek : ……………………………………………………………………...................... 
semmi magasztos sem volt benne: …………………………………………………….  
…………………………………………………………………………………………………………… 
megfeneklettek a sárban: …………………………………………………………………. 
ámulatukból felocsúdtak :…………………………………………………………………. 
a konyhából vigyázta: ………………………………………………………………………… 
a szomszédság ott viháncolt: …………………………………………………………..... 
a balgák megtévesztésére : ……………………………………………………………….. 
 

31.  Mit tudtunk meg a gyerekről az olvasott szövegben?  
………………………………………………………………………………………………………………............................................... 
…………………………………………………………………………………………..................................................................... 
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NAGY KINCS A SZÓKINCS        
                                                

1. Gondoltam egy szóra! Találd ki melyikre, és írd a vonalra! 
Segítségül megadtuk a szó kezdőbetűjét! 

a) Az ágy régies neve, a népmesékben gyakran szerepel:  ny……………………. 
b) A fiatal kecskét és őzet nevezik így:  g………………. 
c) Földbe vájt, tárolásra szolgáló helyiség:  p…………….  vagy   v…………….. 
d) Rontó erővel bíró, többnyire ártó szándékú vénasszony:  b…………………… 
e) Négykerekű, lovak vontatta személyszállító eszköz, régen az előkelő 

személyek használták: h…………… 
f) A hajók rögzítésére szolgáló vas eszköz, ezt dobják be a vízbe kikötéskor: 

h……………. 
g) Hónunk alá illeszthető, botszerű támasz:  m……………….                           

 
2. Mit jelent?  A dőlt betűs szavakat írd a jelentésbeli párjuk mellé! 

tipikus, família, generáció, masina, sunyi, lajstrom, kamasz, copf, vályú, dölyfös 
 
itatóedény - ……………...,  nemzedék - ………………...,  hajfonat - ……………, 
gőgös - ………………..,  jellegzetes -  …………………,  gép - …………………., 
család - ………………...,  serdülő - …………………,  alattomos - ……………….., 
lista - ……………………                                                                                          
  

3. KANCSAL SZAVAK  
Keress olyan szót, amelyet középre írva az előző szónak utótagja lesz, a második szónak 
pedig előtagja!  Például:   PÓK_______ SZOBA.   

SZÓKINCS FEJLESZTÉSE 
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Megfejtés: PÓK háló SZOBA   (pókháló - hálószoba) 
      
            KÁRTYA_________ ROM,   GYERTYA__________KÉP,   LÓ___________AUTÓ, 
            KÖZÉP_________HATÁR,   HAD____________RÖGZÍTŐ,   VAD_________LÉ 
            
                                                                                                                                      6 p. 

4. Helyettesítsd a következő mondatok minden szavát egy-egy rokon értelmű szóval 
úgy, hogy a  tartalom ne változzon! 
 

Példa:     A fiú elment a boltba.  =  A srác elballagott az üzletbe. 
 
Az orvos autóval ment a pácienséhez.  
_____________________________________________________________________ 
 
A banya egy vityillóban lakott a kastély közelében. 
_____________________________________________________________________ 
 
A macskák mindig megették a kutya élelmét. 
_____________________________________________________________________ 
           
Országomnak gyönyörű vidékén nyaraltam. 
_____________________________________________________________________ 
                             
                                                                                                                
       5.  Párosítsd a szólásokat a magyarázatokkal!  
 
1. Mezőn halászik.                                                  A.  Elgondolkodásra késztet valami. 
2. Az egérlyukba is bebújna.                                 B.  Kiderül a valódi szándék. 
3. Lándzsát tör mellette.                                       C.  Ostobán, bambán néz. 
4. Szöget üt a fejébe.                                             D.  Hiábavalóságot művel. 
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5. Benőtt a feje lágya.                                            E.  Csínyt követett el. 
6. Kibújik a szög a zsákból.                                    F.  Nagyon fél. 
7. Rájár a rúd.                                                          G.  Felismeri a turpisságot. 
8. Vaj van a fején.                                                   H.  Védelmére kel. 
9. Átlát a szitán.                                                       I.   Van magához való esze.  
10. Bámul, mint borjú az új kapura.                     J.  Egymás után sok baj éri. 
                                                                                                                                                
Megoldás:   
 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
 

5. Keresd a kakukktojást!  Húzd alá azt a szót, amelyik jelentés szempontjából nem 
illik a többi közé! 

 
a) művelt, olvasott, ötletes, tájékozott, sokoldalú  
b) űz, hajt, hajszol, kerget, rohan   
c) zsugori, előrelátó, fukar, sóher, pénzsóvár  
d) elegáns, jólöltözött, divatos, karcsú, stílusos 
e) blúz, öltözék, ruházat, gúnya, viselet                                                              

 
6. Írj 3-3 rokon értelmű szót vagy kifejezést az alábbi szavakhoz! 

Például:  nevet: kacag, hahotázik, röhög 
 
eszik: _________________________________________________________________ 
alszik: ________________________________________________________________ 
vézna: ________________________________________________________________ 
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     7.   Helyettesítsd a szöveg dőlt betűs szavait rokon értelmű alakkal! Írd a zárójelbe! 
 
         Aztán hóna alá vette a baltát (........................), a szekercét meg a fűrészt, vállára      
         lendítette (………………) a botot a bundával, s megindult. Vissza se nézett többet az  
         örményre. Még csak nem is köszönt. Kiment (…………………) az alacsony, piszkos  
         (……………….) ajtón, s kint megállt szemben a hegyekkel. Felnézett  
         (…………………….) rájuk. Zölden és melegen ragyogtak (………………………..)  
         azok, ahogy tiszta fényével rájuk tűzött (………..............) a nyári nap. 
 
                                                           (Wass Albert: A funtineli boszorkány)                         
         
 
 
 

 

 
 


