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Bevezető
Kedves 6. osztályos tanuló!
Szeretnénk, ha a tanév során hasznos társad lenne ez a munkafüzet. Bízunk benne, hogy
már átlapoztad, elidőztél egy-egy képnél, érdekes feladatnál.
A fejezetek az ötödik osztályos munkafüzetedhez hasonlóan a tankönyvi anyag sorrendjét követik. Az új művek feldolgozását az év eleji ismétlés előzi meg. Reméljük, sok
feladatot meg tudsz oldani közülük.
A munkafüzet kérdései és feladatai segítségedre lesznek a művek tanórai és otthoni
feldolgozásában. Bízunk benne, hogy érdekesnek találod majd őket. A fejezeteket összefoglalás zárja, amely megkönnyíti a tanultak felidézését és a rendszerezést. Az otthoni
felkészülés során az internetet is használhatod, de sokszor biztatunk a lexikonokban és
a szótárakban való kutatómunkára is.
Ne feledd, a pontos és szép munka dicséri mesterét! Légy igényes magaddal szemben!
Figyelj írásod külalakjára és a helyesírásra!
Reméljük, hogy a munkafüzet segítségével még inkább megszereted az irodalmat, és
kedvet kapsz az olvasáshoz. Szeretnénk, ha a művek jó barátaiddá válnának, hiszen minél jobban megismered az irodalmi alkotásokat, azok annál közelebb kerülnek hozzád.
Egész évi munkádhoz sok sikert és örömteli alkotómunkát kívánunk!


A munkafüzet készítői

3

Év eleji ismétlés
1. Az 5. osztályos irodalomkönyved képeiből válogattunk egy csokorra valót. Melyik
alkotást illusztrálták? Írd a kért információkat a vonalakra!

A mese címe: 

A regény címe: 

A történet úgy ér véget, hogy 





Írója: 



A két gyerekcsapat konfliktusának oka:





Szereplők: 






A mű címe: 
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A mű címe: 

Arra emlékszem a történetből, hogy

Zeusz azért haragudott meg, mert









Év eleji ismétlés

A képen látható szereplők: 

Még két mítosszal ismerkedtünk meg:













2. Töltsd ki a táblázatot a megismert művek alapján! (Ahol a szerzőt nem ismerjük, oda
azt írd: népköltészeti alkotás!)
Szerző

Mű
Ó ha cinke volnék

Műfaj

dal

János vitéz
A csodaszarvas

monda
tájleíró költemény

Petőfi Sándor
Családi kör

életkép

3. Milyen sorrendben keletkeztek az alkotások? Állítsd őket számozással sorrendbe!
(Az 1. helyre a legkorábbit tedd!)
Családi kör

Prométheusz

János vitéz

A Pál utcai fiúk

4. Mindegyik sorban van egy-egy kakukktojás. Keresd meg, és indokold a választásodat!
a) Petrovics István

A Pál utcai fiúk

Az alföld

Szendrey Júlia

		 A kakukktojás: 

, mert

		ez/ő
b) hasonlat

, a többi 
regény

mese

elbeszélő költemény

		 A kakukktojás: 
		ez
c) Tündérszép Ilona és Árgyélus

, mert
, a többi 
Az alföld

János vitéz

		 A kakukktojás: 
		ez

Egy estém otthon
, mert

, a többi 

d) Áts Feri Boka János Pásztorok Nemecsek Ernő Petőfi Sándor Csónakos
		 A kakukktojás: 
		ő

, mert
, a többi 
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5. Igaz vagy hamis? Karikázd be az igaz állítások betűjelét!
Jellegzetes mesekezdés és befejezés jellemzi a meséket.
A tündérmesékben a hősnek próbákat kell kiállnia.
A mese formáját tekintve lehet verses és prózai mű.
A mesék végén szinte mindig a gonosz győz.
A műmesében nem szerepelhetnek csodás lények.
A leggyakoribb meseszámok: 3, 7, 12, 77, 99.
A mesékben állandó kifejezések is vannak.
(Például: „Hol jársz erre, ahol a madár se jár?”)

M
I
G
B
C
R
M

	Ha a bekarikázott betűket a megfelelő sorrendbe teszed, egy híres testvérpár nevét
kapod.
Írd ide a megoldást!

6. a) Írd a mű címe mellé a rá jellemző műfaj betűjelét!

tréfás mese: A, valós mese: B, tündérmese: C, mítosz: D, regény: E,
elbeszélő költemény: F, tájleíró költemény: G, életkép: H
János vitéz:
Az okos lány:
A bolond falu:
Parisz ítélete:

Családi kör:
Az alföld:
A koppányi aga testamentuma:
Tündérszép Ilona és Árgyélus:

b) Karikázd be annak a műnek a címét, amelyikhez az aranyalma kapcsolódik!

7. 	Melyik történetből ismerősek az alábbi szereplők? Folytasd a felsorolásukat, majd
írd le a mű címét is!

a) mostoha, zsiványok, 
Címe: 
b) Héra, Pallasz Athéné, 
Címe: 
c) eladó lány, kisfiú, béna harcfi, 
Címe: 
d) Boka, Nemecsek, Áts Feri, 
Címe: 
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Év eleji ismétlés

8. Írj a János vitézből legalább két-két példát a következő mesei elemekre!
Szereplők: 

Helyszínek: 

Csodák, átváltozások: 




9. a) Sorold fel az elbeszélő művek szerkezeti elemeit!


b) Add meg az egyik magyarázatát!



10. Írd le, milyen szóképekre, nyelvi alakzatokra ismersz az idézetekben! (Egy idézet-

hez több költői kifejezőeszközt is írhatsz.) Nevezzétek meg közösen, melyik műből
idéztünk!
Példa

Szókép, nyelvi alakzat

„Gyere ki, galambom! gyere ki, gerlicém!”
„Mikor a nap fölkelt, s a holdat elküldte”
„Elváltak egymástól, mint ágtól a levél”
„Vannak-e szüleid? Van-e feleséged?”
„Kendnek gazdasága, ökre és juha van”
„Egy eladó lyány a tűzre venyigét rak:
Ő a legnagyobb s szebb… a hajnali csillag.”
„Börtönéből szabadúlt sas lelkem”
„S mosolyogva néz rám a Dunától
A Tiszáig nyúló róna képe.”
„A láng piros nyelve az ég felé szaladt”
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Hősök az irodalomban
Hősök a mondákban és a balladákban
Csörsz árka
1. 	Olvasd el a levelet, és írd a vonalra a válaszokat!

A levél írója: 
Leánya neve: 
Mit jelent az, hogy „már nincsenek feltételeim”? 

Férjhez adnám
lányomat, ugyanis
kiszemelt vőlegényét
tragikus baleset érte .
Jöhetnek érte
szárazon, vízen,
már nincsenek
feltételeim.



2. 	a)	Karikázd be azoknak az állításoknak a betűjelét, amelyek igazak a monda műfajára, illetve a Csörsz árka című történetre!

L	Egyszerű érzelmeket, hangulatokat és gondolatokat
fejez ki.
V	Epikai műfaj, eseménysort, történetet mond el, cselekménye van.
I Csodás, meseszerű elemek is színesíthetik.
L	Rád, a longobárdok királya magas ember volt, valóságos óriás.
R	A beszélő leggyakrabban egyes szám első személyben
szólal meg.
Á	Csörsz és Rád seregei sikeresen harcoltak Frigyes király ellen.
A A költői kifejezőeszközök gazdag használata és a zeneiség jellemzi.
L	Valóságos elemei is vannak, például helyszínek, szereplők, események vagy
szokások.
M A történeti mondák csatákról, kivételes képességű hősökről is szólhatnak.
b) Tedd helyes sorrendbe a bekarikázott betűket, és írd le a megoldást!
		

c) Hogyan kapcsolódik a megfejtésben szereplő szó ehhez a mondához?
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Hősök az irodalomban

Kuckó – Olvassunk együtt! – A fehér ló mondája
1. 	Figyeld meg az illusztrációt, és válaszolj

a kérdésekre!
	Kik láthatók a rajzon? Nevezd meg a személyeket, és írd le röviden, mit tudtál meg
róluk a történetből!
A trónon ülő személy 

A ló kantárát fogó személy 

				

				

, aki 









, aki 

2. 	Egészítsd ki a hiányos vázlatot a történet szövegének megfelelően! (Segítenek a zárójelben megadott kérdések is.)
1. Árpád vezér elküldte

(Kit?) Pannónia földjére.

2. A hírszerző meggyőződött arról, hogy a föld

(Milyen?),

folyói jók, és gazdag legelői vannak.
3. Szvatopluk elfogadta

(Kinek az?) ajándékait, nem

tudta, hogy ezzel lemondott

. (Miről?)

4. Árpád vezér 

(Kikkel?) bejött Pannóniába.

5. Egy másik követ kereste fel 

(Kit?), és átadta neki

Árpád üzenetét, miszerint hagyják el 

. (Mit?)

6. Szvatopluk 

(Mit?) gyűjtött maga köré.

7. A magyarokat segítette a hadiszerencse, 

futva menekült.

8. Az ellenségtől üldöztetve a fejedelem,
a

(Ki?)
(Mibe?) ugrott, és belefulladt.

3. A követ a fejedelem tudtára adta, hogy a föld, a fű és a víz már a magyaroké. Melyik

ajándékkal szerezték meg a magyarok mindezeket? Kösd össze az összetartozó szavakat!
LÓ

NYEREG

FÉK

FÖLD

FŰ

VÍZ
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Lehel kürtje
1. 	Dolgozzatok csoportokban! Támasszátok alá érvekkel, hogy mondát olvastatok!
A megismert történet monda,

mert

mert

mert

2. Igazak-e (I) vagy hamisak (H) az állítások? Karikázd be a megfelelő betűt!
I

H

Az olvasott történet nem eredetmonda, hanem történeti monda.

I

H

Lehel így szólt Konrádhoz: „Előttem jársz, és szolgám leszel a más
világon!”

I

H

A magyarok a német és francia csapatok ellen küzdöttek.

I

H

1055-ben Augsburgnál I. Ottó német király serege legyőzte a magyarokat.

3. 	a) Ha a halmaz betűit a megfelelő sorrendben (balról jobbra vagy jobbról balra)
vízszintesen vagy függőlegesen összeolvasod, a mondához kapcsolódó hat szót
kapsz megfejtésül. Melyek ezek?

b) Foglald szóban mondatba a szavakat!
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A

B

L

E

C

H

1. 

G

U

Z

A

D

U

2. 

L

L

E

H

E

L

3. 

O

C

D

I

K

R

4. 

Z

S

B

E

F

I

5. 

S

Ú

T

R

Ü

K

6. 

Lehel kürtje
a Képes krónikában

Hősök az irodalomban

Mátyás király meg Markóp
1. 	A történet szereplői nehezen iga-

zodtak el Markóp beszédén, de
neked már biztosan könnyebben
megy. Párosítsd a „talányait” a
„megfejtésekkel”!
1. Markóp főz: „Amennyit alá, annyit föl!” 2. A bátyja: „Egy kárból kettőt csinál.”
3. Az anyja: „Azt műveli a szomszédasszonnyal, amit még nem művelt, de nem is mű
vel soha!” 4. Az apja: „a kiskertben van vadászni. Amit megfoghat, otthagyja, amit
nem, azt meg behozza.” 5. A nénje: „a szomszéd szobában siratja a tavalyi örömét!”
a) „árkot csinált a földön, hogy a kocsik ne menjenek rá, de így a kocsik még beljebb
mennek a földre” b) „halálán volt, és a szemét fogta le” c) „bolhászott” d) „kisbabát
várt, félt a szüléstől, és rítt” e) „babot főzött”
1.

2.

3.

4.

5.

2. 	A szólások és a közmondások is tanúsítják, hogy Mátyás alakja

mélyen bevésődött a magyar nép történeti emlékezetébe. Párosítsd az alábbi bölcsességeket, gondolatokat a jelentésükkel,
értelmezésükkel! Írd a számokat a megfelelő vonalra!
a) Mátyás király lustája:
b) Meghalt Mátyás király, oda az igazság.
c) Azt is tudja, mit súgott felesége fülébe Mátyás király.
1. Nincs hova fordulni elégtételért, igazságért.
2. Nagyon lusta ember.
3. Úgy tesz, mintha mindent tudna, mindenhez értene.

Mátyás király alakja a
Thuróczy-krónikában (1488)

3. 	Csúsztasd egymásra gondolatban a két ábrát, és írd le a fehér alapon maradt betű-

ket! Olvasd össze őket, és megtudod, hogy hívták Mátyás király édesapját, és azt is,
milyen madár szerepel a család címerében. (A kétjegyű mássalhangzókat két négyzetbe írtuk.)
H

B

U

Á

N

L

Y

I

N

A

D

T

I

I

L

D

J

I

Á

K

N

O

S

Ó

I

H

D

O

L

I

L

Ó

Megfejtés: 
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Kuckó – Olvassunk együtt! – Kőmíves Kelemenné
1. 	Húzd alá az olvasott balladára jellemző igaz állításokat!
szerzője ismeretlen
előadásmódja szűkszavú

prózai formájú
műköltészeti alkotás

sok benne az ismétlés
tragikusan végződik

2. Töltsd ki a ballada cselekményvázlatának hiányzó részeit!
Kőmíves Kelemenné
Szerkezeti egység

Cselekményvázlat

Előkészítés

Déva falai leomlanak.

Bonyodalom



Késleltető mozzanat

Kőmíves Kelemennét kocsisa megpróbálja lebeszélni
az utazásról.

Kibontakozás

Az asszony elmegy Déva várába, ahol a kőművesek közlik vele a végzetét.

Késleltető mozzanat

Kőmíves Kelemenné hazatér, és elbúcsúzik a kisfiától.

Tetőpont



Megoldás



3. 	Milyennek képzeled el a szereplőket?

Jegyezd le néhány jellemző vonásukat!
(Hagyatkozz bátran a képzeletedre is!)
Kőmíves Kelemenné



Kőmíves Kelemen
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Kisfiú













Hősök az irodalomban

4. Kösd össze az egymáshoz tartozó kifejezéseket a ballada szövege alapján!
		 tizönkét •
		
tüzes •
		
szoros •
		 gyönge •

• egyességöt
• kőmíjes
• hammát
• istennyila

5. 	Csoportokban dolgozzatok! Képzeljétek el, hogy a kőművesek bíróság elé kerülnek! Ti milyen ítéletet tartanátok igazságosnak? (Érveljetek is a döntésetek mellett!)







6. 	Képzeld magad Kőmíves Kelemen szomszédjának a helyébe!
A szomorú eseményről már te is tudsz. Hogyan fogadnád a
hazatérő férfit? Mik lennének az első szavaid?




7. 	Bontsd ütemekre a sorokat, majd jelöld a hangsúlyos és a hangsúlytalan szótagokat
a tanult módon! Írd az ütemek és a szótagok számát a vonalra! Mit tapasztaltál?
„Elindula sírva az ő kicsi fia,
Elindula sírva magos Déva várra,
Háromszor kiáltá magos Déva várán:
– Anyám, édösanyám! szólj bár egyet hozzám!”
Az egy sorban lévő szótagok száma: 
Az egy sorban lévő ütemek száma: 
A sorfajta neve: 

Déva vára
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Arany János: Mátyás anyja
1. a)	Karikázd be azoknak az állításoknak a betűjelét, amelyek igazak a ballada műfajára!
G	Epikai, lírai és drámai elemeket is tartalmaz.
R Előadásmódja szaggatott, szűkszavú.
I	Csak műköltészeti alkotás lehet, népballadák
nincsenek.
Á	Az ismétlések gyakorisága jellemzi, amely a
szavakra és a verssorokra is kiterjedhet.
R	A versbeli beszélő egyes szám első személyben szólal meg a balladákban.
A	Témája sokszor valamilyen szomorú esemény,
a történet gyakran tragikusan végződik.
P	Cselekményük sűrített, tömör; a történet sokszor a szereplők párbeszéde és belső beszéde (monológja) során bontakozik ki.
L Egyszerű érzelmeket, hangulatokat és gondolatokat fejez ki.

b) Tedd helyes sorrendbe a bekarikázott betűket, és írd le a megoldást!
		

c)	Magyarázd meg, hogyan kapcsolódik a megfejtésben szereplő szó a műhöz!


2. 	Töltsd ki az ötsorost Szilágyi Erzsébethez kapcsolódva!
Mátyás anyja
_______________________ _______________________
(2 tulajdonság)
_____________________ ______________________ ____________________
(3 cselekvés)
_________________________________________________________________
(egy négyszavas mondat)
____________________________
(szinonima a névhez)
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Hősök az irodalomban

3. Nézz utána a könyvtárban vagy az interneten, hogy milyen kapcsolat fűzte a képeken látható személyeket és épületet Mátyás királyhoz! Írd a választ a képek alatti
vonalakra!

Benczúr Gyula:
Hunyadi László búcsúja

Hunyadi János
(ismeretlen festő)














Ligeti Antal – Wagner Sándor:
Mátyás hazatérése a vadászatról

4. Adj másik címet a 14. és 15. oldalon található képek közül kettőnek! Próbáld úgy
megfogalmazni a címeket, hogy azok kapcsolódjanak a most olvasott balladához is!
(Például: Szilágyi Erzsébet, a fiáért aggódó anya.)
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Arany János: A walesi bárdok
1. 	Dolgozzatok párosával! Tegyétek számozással időrendbe az eseményeket!
 király aludni sem tud, bántja a lelA
kiismeret.
 ontgomery várában senki sem élM
teti a királyt.
 dward a walesi tartomány megteE
kintésére indul.
Ötszáz bárd választja a máglyahalált.

2. Ismerd fel a szóképek elemeit!

A walesi Montgomery-vár romjai

„Felség! valóban koronád / Legszebb gyémántja Velsz”

azonosított



azonosító





közös jegyek

„Kunyhói mind hallgatva, mint / Megannyi puszta sir.”

hasonlított



hasonlító





3. 	Párosítsd a szavakat a jelentésükkel!
1. fakó, 2. pártos, 3. vakmerő, 4. vértanú, 5. bárd
a) A hitéért, eszméjéért é letét áldozó személy.
b) A veszéllyel nem törődő, meggondolatlanul bátor.
c) Fénytelen, a sárgához vagy a szürkéhez hasonló színű.
d) Egy párt, valamely közösség érdekeit képviselő.
e) Dalnok, aki királyok, nagyurak tetteiről szóló dalát hangszerrel kísérte.
1.
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2.

3.

4.

5.

közös jegy

Hősök az irodalomban

4. Csoportokban dolgozzatok! Töltsétek ki A walesi bárdokhoz készült vázlatot, majd

foglaljátok össze a tanultakat! (Segítségetekre lehetnek a tankönyv végén található
összefoglaló táblázatok és a Fogalomtár is.)
Keletkezése: 1857-től

-ig (ekkor jelentette meg)

Szerkezete, gondolatmenete:
I. rész (1–6. versszak): 

II. rész (7–25. versszak): 

III. rész (26–31. versszak): 

Költői kifejezőeszközök (példák a műből):
Metafora

Ismétlés

Inverzió













Sorvégi rímfajta neve,
rímképlete



Alliteráció

Belső rím













Verselése: 
Műfaja: 
Mondanivalója, üzenete számomra: 



5. Képzeld el, hogy egy utazási iroda munkatársa vagy! Sorolj fel olyan nevezetességeket, amelyeket felkeresnél egy walesi körutazás során!



17

Részösszefoglalás
1. Ismerd fel, hogy melyik alkotáshoz tartoznak az irodalomkönyvedben az itt látható illusztrációk! Írd a kért információkat a vonalakra!
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Az alkotás műfaja:

A mű címe:





Szereplők:

Mi miatt került a bolond hóhérkézre?









A műben a bonyodalmat az okozza, hogy

A történet úgy zárult, hogy









A történet műfaja:

A képen látható szereplők:





Valóságos elemek a műből:





A mű írója:





Hősök az irodalomban

A mű címe:

A mű címe:





Költője:

Miért került a címszereplő fogságba?





A műnek fontos ismertetőjegye, hogy

A történet úgy zárult, hogy













2. Mondai vagy balladai sajátosság? Válaszd ki a műfajok ismertetőjegyeit, és írd a
sorszámukat a táblázatba! (Egy-egy szám több helyre is kerülhet.)
Monda

Ballada

1. Előadásmódja szaggatott, szűkszavú. 2. Epikai műfaj. 3. Epikai, lírai és drámai sajátosságai is vannak. 4. Verses formájú. 5. Prózai mű. 6. Nép- és műköltészeti alkotás is lehet. 7. Az ismétlések gyakorisága jellemzi.

3. 	Hibát hibára halmoztunk a rövid és a hosszú szótagok jelölésében. Karikázd be azt
a három jelet, amelyet rosszul jegyeztünk le, majd folytasd te a jelölést!
„Ötszáz, bizony, dalolva ment
–
| – | – |– –
Lángsírba velszi bárd:
– – | – |– –
De egy se birta mondani
Hogy: éljen Eduárd. –”
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Fazekas Mihály hőse, Lúdas Matyi
Lúdas Matyi; Első levonás
1. Olvasd el a szöveget, és válaszolj a kérdésekre!
Ágh István: Alku
– Mennyiért adja rossz lovát?
– Ötezerért legalább.
– Mutassa lova rossz fogát! Nem ér ez ötezret, hallja-e!
– Nem adom alább!
– A szája vén sütőlapát. Vékony a lába, mint a nád!
– A csudát! Hajlik a lába, mint a nád!
– Négyezer-ötszáz, hallja-e?
Lóvásár, 1958
(Sándor György fotója, Fortepan)
– Négyezer-nyolcszáz legalább!
– Ilyen soványt? Kiböki a csont az oldalát! Négyezer-hatszáz, hallja-e?
– Négyezer-hétszáz, nem adom alább!
– Itt a kezem, nem disznóláb, négyezer-hatszázötvenöttel jól járt, s fizeti az áldomást!
– A csudát! Fizesse kend legalább!
a) Húzd alá, mely testrészét kifogásolta a vevő a lónak!
		 fogát nyakát nyelvét száját lábát fülét
b) Mennyiért kelt el a ló (az áldomáson kívül)? 
c) Mennyit alkudott le a vevő az árból? 
d) Mihez hasonlította a vevő a ló lábát és a száját?
		 a lábát:

a száját: 

2. Vedd számba a Lúdas Matyi Első levonása alapján, mit csinált, hogyan viselkedett
Matyi az egyes helyszíneken! Jegyezd le néhány jellemző tulajdonságát is!
Helyszín
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Cselekvés, viselkedés, tulajdonság

Otthon

a lábán csapkodja a legyeket – lusta
a szitokszó lepereg róla – engedetlen

A falu végén



A vásárban



Döbrögi kastélyában



Hősök az irodalomban

3. 	Fejezd be röviden a mondatokat a történetnek megfelelően!
a) Matyi anyja sokat veszekedett a fiával, de


b) Matyi arra kérte az anyját, hogy


c) Döbrögi azért verette meg a fiút, mert


d) Az uraság Matyi fenyegetését nem vette komolyan, és 


4. 	Keresd meg a mondatkezdéshez illő befejezéseket, és kösd össze őket!

Döbrögi öt venet veretett
Maty

…nem a fiú
édesanyja.

ira,…

Döbrögi veretett Matyira ötvenet,…

…hanem a libáit is
elvette.

Matyit
meg verette
k
sa
c
m
e
n
i
Döbrög

,…

…nem százat.

5. 	Írd be a négyzetekbe a szavak magyarázatának a betűjelét! A vonalakra pedig azt a
fogalmat, tárgyat, személyt stb. jegyezd le, amelyekhez a szavak az Első levonás szövegében kapcsolódnak!
tunya



dalmahodó



fót



annyányi



minden



körmön font



 ) magasodó, emelkedő, terjeszkedő b) nagy, felnőtt c) csapat, falka d) lusta e) sok
a
ágból, kézzel font f) mindenki
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6. 	Egészítsd ki a szólásokat, közmondásokat a megfelelő szóval, majd írd melléjük
a magyarázatuk betűjelét!
hattyú, liba, gágogni,

lúd,

disznót

Elesett a

a jégen.



Ő a ludak között a



A ludat

tanítja.



Sok lúd

győz.



Lúdtól tanul a



a) Messze kimagaslik, kitűnik társai közül. b) Arra tanít valakit, amit az jobban
tud nála. c) A gyengébbek is legyőzhetik az erősebbiket, ha sokan vannak. d) Felsült, pórul járt. e) A fiatalok a felnőttek példáját követik.

7. 	A kép is egy vásáron készült. Lehetett-e ez
a műben említett híres döbrögi vásár? Húzd
alá a megfelelő szavakat, és fejezd be a mondatot!
A képen látható jelenet előfordulhatott / nem
fordulhatott elő a vásáron, mert 





8. 	A vásárokon sok mesterember kínálta szebbnél szebb áruját, és a nézelődők erszénye bizony hamar kiürülhetett. Írd a rajzok alá, melyik mesterség képviselője készítette a portékát!
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Lúdas Matyi; Második levonás
1. Gyakoroljátok közösen az egyre bővülő mondatok olvasását! Írjátok a mondatok
mellé, milyen kérdőszavakra felelnek az új szavak!
Matyi elverte Döbrögit.
Matyi az erdőben elverte Döbrögit.
Matyi az erdőben egy husánggal elverte Döbrögit.
Matyi az erdőben egy husánggal jól elverte Döbrögit.
Matyi a hatalmas erdőben egy husánggal jól elverte Döbrögit.

(
(
(
(

?)
?)
?)
?)

2. Hogyan követték egymást az események? Karikázd be a helyes sorrend számát!

a) „Járja az úrral / A roppant tölgyest Matyi, és vágatja, ha szép fát / Sejt meg.”
b) „Elment földetlen földig; s elvitte magával / A bosszúállás lelkének is ördögi mérgét.”
c) „A falnak szélét-hosszát mérkéli szemével”
d) „Vág egy jó tölgyfa husángot, / S azzal tarkótól talpig meghányja keményen.”
e) „És a lúd árát a zsebjeiből kikeresvén, / […] a sűrűbe elillant.”
1. d) – b) – a) – c) – e)

2. c) – a) – e) – d) – b)

3. b) – c) – a) – d) – e)

3. A szereplők szavait idézzük a Második levonásból. Válaszolj a hozzájuk kapcsolódó
kérdésekre!
a) „Meg lesz már, […] meg lesz Döbrögi verve”
• Milyen esemény előzte meg a szavakat?

• Ki a megszólaló? 
• Hol hangoztak el a szavak? 

b) „vigyetek szaporán, mert meghalok”
• Ki a megszólaló? 
• Kikhez beszél? 
• Hol hangoztak el a szavak? 

• Mi a „meghalás” oka? 

• Hová vitték „szaporán”? 
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4. 	Egészítsd ki a Matyi és Döbrögi közötti képzeletbeli párbeszédet!
	
Matyi: A tetőhöz való fák bizony haszontalanok.
Döbrögi: 
Matyi: 
Döbrögi: 

5. 	Fazekas Mihály korában még nap mint nap használták a következő szavakat. Kösd
össze a kifejezéseket a mai jelentésükkel!
plajbász •
instálja •
azonba •
guba •
hajtsák meg •

• esedezve kéri
• ceruza
• durva szálú felsőkabát
• nyomban
• nézzék át, verjék fel

6. 	A betűkört két közmondás betűi al-

MAT S U L I K A DA L A H L U N AT I KALŐ
A
R
B
DATAN
U LT EMBE RNEMPOT T YANA ZÉG

kotják. Jegyezd le őket, majd írd
melléjük a magyarázatuk betűjelét!
A „kimaradt” magyarázathoz tartozó közmondást te írd le!
1. 
2. 
3. 

a) A tudásért meg kell dolgozni. b) Az boldogul az életben, aki egyre több ismeretet
sajátít el. c) Amit fiatal korában tanul az ember, arra idősebb korában is emlékszik.

7. 	Milyen szavakat rejtenek a falevelek? Tedd helyes sorrendbe a betűket, és írd le a

megoldást! A történetnek megfelelően foglald szóban egy-egy mondatba a szavakat!

LY
A
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Lúdas Matyi; Harmadik levonás
1. Csoportokban dolgozzatok! Írjátok le, miben különbözik, illetve miben hasonlít
Döbrögi első és második megverése!
Hasonlóságok

Különbségek













2. Húzd át a mondatok hibás megállapításait, majd írd a javítást a szavak fölé!

Matyi már az újabb verésen törte a fejét, amikor beállt egy ifjú
doktorhoz szolgálni. Nagyon sok időbe telt, amíg megismerte az
orvoslás fortélyait. Amikor már elég felkészültnek érezte magát
az újabb visszavágásra, álruhát öltött, és elindult Döbrög felé.
Harmadszor is könnyedén elpáholta az uraságot, és degesz erszénnyel elinalt a kastélyból.
3. Milyen kellékeket, tárgyakat vitt magával Matyi, amikor orvosi hacukába öltözve
elindult Döbrög felé? Tegyél X-et a szavak melletti négyzetekbe!
hosszú kard

irhakötény

mérőszalag

fodros kézelő

szekerce

koszperd

bőrbugyogó

paróka

mente

4. A Harmadik levonás néhány szavának megadtuk a jelentését. Válaszd ki a meghatározások közül a helyeset, és jelöld azt a táblázatban X jellel!
Szó

Meghatározás

Jelölés

nagy darab hús ináig
jó darab ízig

jó ideig
kézpercig
hírnök, küldönc

kuruzsló

kocsis, lovas
képzettség nélkül gyógyító

25

Lúdas Matyi; Negyedik levonás
1. a) Illesszétek a betűket a helyükre, majd olvassátok fel közösen a szavakat! (Olyan
szavakra gondoljatok, amelyek kapcsolódnak a Negyedik levonáshoz!)
váásr, aklu, sideher, virgocn, kenetlegy, hitnó, tövrény, mábul

b) Pótoljátok a hiányzó betűket, és hangoztassátok közösen a szavakat!
eszény, oszág, hároszor, mennyő, kasély, melléöktet, őizet, megavul

2. Keress a mondatok között kapcsoló elemeket! Húzd

alá a második mondatban azt a szót, amelyik visszautal az első mondatra! Szaggatott vonallal azt a szót
vagy azokat a szavakat jelöld, amely(ek)re az aláhúzott szó visszautal!
Például: Döbrögi jól megverette Matyit. A legény
nagyon megharagudott emiatt.
a) Lúdas Matyinak a harmadik visszaverésben egy
lovas segített. Vele sikerült a lándzsásokat elcsalni Döbrögi mellől.
b) Matyi megfogadta, hogy háromszor adja vissza Döbröginek a kölcsönt. Sikerült
beváltania ezt az ígéretét.
c) Döbrögi megjavult, és erre intette a többi kegyetlen urat is. Róluk már nem szól
a történet.

3. Adj kifejező címeket a mű utolsó részének!



4. 	Írj szellemes meghívót Matyi nevében Döbrögi harmadik megveretésére! A címzett
legyen édesanyád, akivel rég nem találkoztál! Írd le, hova jöjjön, és mire figyeljen!
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Részösszefoglalás
1. Készítsd el a mű szerkezeti vázlatát!
I. Előkészítés: 
II. Bonyodalom: 

III. A cselekmény kibontakozása: 

IV. Tetőpont: 
V. Megoldás: 

2. Mindegyik szócsoport egy-egy levonáshoz tartozik. A szavak között azonban van
egy kakukktojás. Húzd át az oda nem illő szót, majd nevezd meg a levonást!
henyélés, gyógyfüvek, alku, deres, liba: 
cselédség, lovas, gyógyfüvek, fürdő, doktor: 
palota, tölgyes, vásár, ács, husáng: 
legény, alku, doktor, verés, vásár: 

3. Ki mondta, kinek mondta a következő szavakat? Melyik levonásban hangzottak el?

Beszéljétek meg, milyen módon (hangerő, hangszín stb.) szólalnak meg a szereplők!
„Korhely! léhűtő! majd a vásárra, pokolba!” 
„Hol vagyon a süveged? mi ezen lúdaknak az árra” 
„Be kár, hogy öt ujjnyi hibázik” 

4. Írj eszperente nyelven jellemzést Matyiról vagy rövid ismertetőt a műről! Vigyázz,
mert a magánhangzók közül csak az e betűt használhatod!





5. Írj egy eseményt, amely a képen látható jelenet előtt,
illetve amely utána történt!
Előtte történt: 
Utána történt: 
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Hősök az irodalom más műfajaiban
Kuckó – Olvassunk együtt! – Szimónidész: A thermopülai hősök sírfelirata
1. Milyen sorrendben keletkeztek az alkotások? Állítsd őket számozással sorrendbe!
Lúdas Matyi

A thermopülai hősök sírfelirata

János vitéz

2. Egészítsd ki az epigramma sajátosságairól szóló szöveget a megfelelő szavakkal!
Egyetlen fontos gondolatot, általános érvényű tanítást, 

,



megfogalmazó költemény.

Jellemzője a

és a

.

Két szerkezeti elemből épül fel: egy előkészítő részből és egy

lezárásból.

Spártai harcosok ábrázolása

3. A verslábak ritmusjeleit könnyebben meg tudod jegyezni, ha a kezdőbetűjükkel
megegyező „beceneveket” adsz nekik.1
a)	Nézd meg a táblázatban szereplő neveket! Mivel egyezik meg a ritmusuk?
b)	Írj további példákat a verslábak ritmusának megfelelően!
Versláb
jambus

Janó
—

trocheus

Tóni
—

spondeus

Sárát
——

pirrichius

1

Becenév

Példák

Piri

daktilus

Dániel
—

anapesztus

Anikó
—

Csorba Piroska Az én tankönyvem I. A vers című könyve nyomán. Szeptember Kiadó, Miskolc, 1992.
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Kuckó – Olvassunk együtt! – Szent László király legendája
1. Érvelj amellett, hogy nem mondát, hanem legendát olvastál! Folytasd a megkezdett
mondatot!

A megismert történet azért legenda, mert 




2. Számozd meg, milyen sorrendben követték egymást a legendában az alábbi történések!

„ Egy fiú, akinek nem volt se keze, se lába, éppen szentté avatásának órájában
nyerte vissza épségét.”
„ Egy éjszaka szokása szerint a váradi kolostorba ment imádkozni. […] megdi
csőült testtel csodálatosan a levegőbe emelkedett.”
„ S míg a sereget az éhség kísértette, ő eltávolodott tőlük, imádkozva a földre bo
rult, és Isten irgalmáért könyörgött. […] Mikor pedig imájából felkelve visszain
dult, íme szarvas- és marhanyáj ballagott vele szemben […].”
„ Miközben pedig hívei testét Váradra vitték, a fáradtságtól és a gyásztól el
csigázva elaludtak […], a kocsi, amelyre testét helyezték, mindenféle állati vo
nóerő és segítség nélkül magától indult Váradra
a helyes úton.”
„ Mert nem hajlott szíve a felé áramló gazdag
ságra vagy más földi javakra: lelke mélyén min
dig az örök jóra gondolt […].”

3. A feljegyzések szerint Szent László nemcsak kegyes-

ségében emelkedett ki az emberek közül, hanem
külső tulajdonságai tekintetében is. Nézd meg az illusztrációt! A király mely tulajdonságait mutatja a
templomi kép? (Nézz utána a témának az interneten is!)




Szent László király a zágrábi
Mária mennybemenetele-templom
egyik festményén
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Kuckó – Olvassunk együtt! – Móra Ferenc: Kuckó király
1. Válaszolj röviden a kérdésekre!
a) Kitől hallotta az elbeszélő a történetet? 
b) Kiről olvasott Kasza Palkó a kuckóban? 
c) Mi volt a foglalkozása Galambos Imrének? 
d) Melyik században játszódik a történet? 

2. Írd le, mivel töltötték az időt a gyerekek, és mivel Kasza Palkó!







3. Képzeld magad egy szemtanú helyébe! Meséld el, hogyan végzett a fiú a németekkel!




4. Fogalmazd meg, mire tanít téged Kuckó király története!





5. Egészítsd ki a novella műfaji sajátosságairól szóló szöveget a megfelelő szavakkal!
Középpontjában valamilyen ___________________________ (összecsapás, összeütközés) áll. A cselekmény egyenletesen halad a __________________________, és
legtöbbször meglepő, csattanószerű 

zárul.

Általában _________________ szereplője van, a cselekménye _________________
idő alatt játszódik.
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Hősök az irodalomban

Széchenyi Zsigmond: Csui!…
1. Húzd alá a választ! Kiderül-e a naplórészletből és az életrajzi szövegből, hogy
• mennyi idő alatt ért el az utazó Afrikába?			
• hová rejtőzött az oroszlán a vadászok elől?			
• a hét melyik napjára esett a december 10-i vadászat?		
• hányszor tért vissza Széchenyi Zsigmond Afrikába?		
• sikerült-e elejtenie az oroszlánt?					

igen
igen
igen
igen
igen

nem
nem
nem
nem
nem

2. Milyen szavak, események kapcsolódnak az itt látható állatokhoz a vadászkaland
során? Sorolj fel néhány jellemzőt a szöveg alapján!













3. A betűkört a szöveghez kapcsolódó szavak alkotják. Keresd meg és írd le őket! Alkoss velük szóban három mondatot! Használj fel minél több szót!
1. 

4. 

2. 

5. 

3. 

6. 

IRFATÓZOBEKSÜTYLEHÓV
K
A
V
I
H
ÚB
RFA
K
EL H Ő VA
E
N
E
D Á LL ATOKS Z E R E C S
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Összefoglalás
1. Ismerd fel, hogy melyik alkotáshoz kapcsolódnak az irodalomkönyvedben az alábbi illusztrációk, majd oldd meg a feladatokat!

Az elbeszélő költemény címe és írója:


Matyi több álruhát öltött, volt: 


is.

A történet úgy ért véget, hogy 
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Kik láthatók a rajzon? Karikázd be a helyes válasz betűjelét!
a) Mátyás király és Markóp
b) Szvatopluk és Kusid
c) Hunor és Magyar
Húzd alá, mely tárgyak kapnak jelentős
szerepet a mondában!
nyereg, fék, kulacs, kard, páncél,
buzogány, szelence, aranypénz, síp

A mű címe:

Az alkotás címe:





Írd le, mikor és hol játszódik a történet!

A történet úgy zárult, hogy









Hősök az irodalomban

2. a)	Válassz egyet a fejezetben megismert művek közül! Milyen gondolatok, képek,
érzések jutnak eszedbe, ha a mű címét hallod? (A lejegyzéshez annyi perc álljon
a rendelkezésedre, amennyit közösen megbeszéltetek.)






b)	Üljenek egy-egy csoportba az azonos művet választó tanulók! Beszéljétek meg,
milyen szavakat írtatok le, és azt is, hogy miért épp azokat! Egészítsétek ki a jegyzeteiteket a megbeszélés során!









3. Igazak-e (I) vagy hamisak (H) az állítások? Karikázd be a megfelelő betűt!
I

H

A mondáknak valóságos elemei is vannak, például helyszínek, szereplők, események vagy szokások.

I

H

A ballada epikai, lírai és drámai elemeket is tartalmazó műfaj.

I

H

A balladák cselekménye sűrített, tömör; a történet sokszor a szereplők párbeszéde és belső beszéde (monológja) során bontakozik ki.

I

H

A monda előadásmódja szaggatott, szűkszavú.

I

H

Az elbeszélő költemény nemcsak epikai, hanem lírai elemeket is tartalmazhat.

I

H

A mondákban a beszélő leggyakrabban egyes szám első személyben
szólal meg.
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4. 	Melyik történetből ismerősek? Folytasd a szereplők felsorolását, majd jegyezd le
a mű címét is! (Ha kevés szereplője van a műnek, jellegzetes tárgyakat, eseményeket is írhatsz.)
a) Délibáb, Rád király, 
Címe: 
b) Szilágyi Erzsébet, cselédek, 
Címe: 
c) Edward király, Montgomery 
Címe: 

5. 	Melyik szereplő írhatta a következő sorokat? Jegyezd le a mű címét is! Két levélpa-

pírt üresen hagytunk, ezekre te írj levelet, feladványt! (Ezeknek a történeteknek is
írd le a címét és a levél feladójának a nevét!)
Munkaadóm megelégelte
tréfáimat, ezért elbocsátott
állásomból . Olyan
munkáltatók jelentkezését
várom, akik kedvelik a
találós kérdéseket. Garantált
a szórakoztatás.
Jelige: hangabarackfa.

A szereplő neve: 

A szereplő neve: 

A mű címe: 

A mű címe: 

Követi , esetleg hírszerzői
feladatokat vállalok
gazdag fejedelmek
megbízásából .
Ne garasoskodjanak a
fizetéssel, ígérem,
sokszorosan megtérül a
kiadásuk .

Jelige: ló, kötőfék, nyereg.
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A szereplő neve: 

A szereplő neve: 

A mű címe: 

A mű címe: 

Arany János: Toldi
Mozaikok Arany János életéből
1. Pótold az Arany János-versek címében a magánhangzókat!

(A megfejtéshez segítséget is adunk. Először takard le őket, úgy próbáld kitalálni a
címet!)
a) Cs __ l __ d __ k __ r
– Egy béna harcfi is feltűnik a versben.
b) N __ mz __ t __r-d __ l
– Kezdősora: „Süvegemen nemzetiszín rózsa.”
c) M __ ty __ s __ nyj __
– Egyik királyunk szülője.

2. Arany János életéhez kapcsolódó településeket jelöltünk be a térképen. Írd melléjük
a hozzájuk kapcsolódó meghatározások számát!

Budapest
(Pest-Buda)
Nagykőrös

Debrecen
Nagyszalonta
Arad

1. Ezen a településen született 1817-ben.
2. Híres kollégiumában is tanult.
3. Életének utolsó évtizedeit itt töltötte.
4. Nemzetőrként szolgált ebben a városban.
5. Magyart és latint tanított gimnáziumában.
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3. 	Nézz utána az interneten, hogy ki és mikor készítette a 2. feladat térképe mellett
látható rajzot! Írd le a választ! 

4. 	A versrészletek Arany életének fontos eseményeiről árulkodnak. Könyvtári és internetes kutatómunka után – és természetesen az életrajz ismeretében – oldd meg
a feladatokat!
a) „Szülőhelyem, Szalonta,
Nem szült engem szalonba”
(Szülőhelyem)
Keresd meg a Magyar értelmező ké
ziszótárban a szalon szó jelentését,
majd értelmezd a költő gondolatát!




A nagyszalontai Csonka torony

b) „Ada címet, bár nem kértem […]
Egy kis független nyugalmat,
Melyben a dal megfoganhat,
Kértem kérve:
S ő halasztá évrül-évre.”
(Epilógus)

c) „Nem így, magánosan, daloltam:
Versenyben égtek húrjaim;
Baráti szem, müvészi gonddal
Függött a lantos ujjain; […].”

(Letészem a lantot)

Sorold fel Arany „címeit”, megbízatásait, amelyek elvették tőle a „független
nyugalmat”!

Kire utal a „Baráti szem” kifejezés? Mi
történt a jóbaráttal, hogy a verssorok
már az ő fájó hiányáról szólnak?













5. 	Ötödik osztályos korodban Arany János Családi kör című versével is megismerkedtél. Keresd meg a művet a verseskötetekben vagy az interneten! Másold le azt a
sorát, amely a képen látható toronyhoz kapcsolódik!



36

Arany János: Toldi

Hogyan keletkezett a Toldi?
1. Olvasd el a szöveget, és válaszolj a kérdésekre!
Így élt Arany János1 (részlet)
A Kisfaludy Társaság új pályázatot hirdetett. […] Ezt egyenesen neki találták ki: Toldit a szalontai néphagyomány is ismerte; Arany pedig Ilosvainak Toldiról szóló ponyvahistóriáját.2 Bár
újra csak az éjszaka óráiban dolgozhatott, szinte egy lélegzetre
megírta a tizenkét éneket. „Toldi nagyra nőtt […] a János vitéznél
nagyobb: megolvastam” 3 – írta 1847. január 9-én Szilágyinak.4
Akkor már felküldte a kész kézirat másolatát Pestre. Az eredeti
fogalmazvány végén ez olvasható: „Vége okt. 23. 1846.” 1847. január 29-én kézhez kapta a Társaság titkárának levelét. Ebből arról értesült, hogy a pályadíjat a kitüntetett mű kiválósága miatt megkettőzték.5
A Toldi feltűnése már valóságos esemény volt, s egyszerre az ismeretlen költőre terelte az egymással versengő érdekcsoportok figyelmét. A szemfüles Vahot Imre a Pesti
Divatlap munkatársául kérte azonnal. Február 10-én pedig megérkezett Petőfi köszöntő
verse és levele […], és szövetségestársként emelte maga mellé. Arany szép, a szövetséget
teljes lélekkel vállaló verssel válaszolt.

a)	Mire gondolhatott Arany, amikor azt írta, hogy a Toldi „a János vitéznél na
gyobb”? Húzd alá a helyes választ!
• Jelentősebb az ő műve, mint Petőfi János vitéze.
• Hosszabb, nagyobb terjedelmű a Toldi, mint a János vitéz.
Írd le, melyik szó segített a választásban! ____________________________
b)	Karikázd be, körülbelül mennyi idő telt el a pályamű befejezése és aközött, hogy
Arany megkapta a Kisfaludy Társaság elismerő levelét!
egy év

fél év

három hónap

c) Húzd alá a szövegben! Miért Aranynak „találták ki” a pályázatot?
Keresztury Dezső: Így élt Arany János. Budapest, 1974, Móra Könyvkiadó. 55–58. o.
 ponyvahistória: a kifejezés Ilosvai históriájának olcsó, egyszerű kivitelű (külsejű) kiadására, a ponyva
előtag pedig a vásárban kiterített ponyvára utal, amelyről a terméket árusították
3
megolvastam (itt): megszámoltam
4
Szilágyi: Szilágyi István, Arany János barátja, aki a nagyszalontai iskola igazgatója is volt
5
helyesen: 15-ről 20 aranyra emelték
1
2
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d) Húzd alá azokat a szavakat, amelyek igazzá teszik az állítást!
• A Toldi elkészültéről Szilágyi István / Petőfi Sándor már a pályázati eredmény
kihirdetése előtt is tudott.
• Vahot Imre felkérése megelőzte / két héttel követte Petőfi levelét.

2. Pontokba szedtük, milyen forrásokat használt fel Arany János a Toldi megírásához.
Fűzz mindegyikhez legalább egy információt! (Azt is lejegyezheted, miért tartod
fontosnak, hogy Arany felhasználta azt a pályamű írásakor.)
• Nagyszalontai mondák

• Ilosvai Selymes Péter
históriás éneke

• Nagy Lajos koráról írt
történeti munkák

• Petőfi Sándor János vitéze

3. Készíts képaláírást az alábbi illusztrációkhoz!
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Arany János: Toldi

Arany János: Toldi; Előhang
1. Lapozzatok a Toldi összefoglalásához a munkafüzet 68–69. oldalára! A történetet
megismerve énekről énekre haladva töltsétek ki a táblázat hiányzó részeit!

2. Párosával dolgozzatok! Hogyan mondja a költő? Keressétek meg a kifejezések „költői párját” az Előhangból!
a) Bátran szembeszállt az akadályokkal, nehéz helyzetben is helytállt: 

b) Tetteit nem hinnétek el, ámításnak vélnétek: 

c) Napjainkban sincs hozzá hasonló ember: 


3. a)	Ha leírod a mondatokat a megadott kódok alapján, az Előhanghoz kapcsolódó
fogalmakról ismerhetsz meg néhány fontos tudnivalót.
b) Fűzz még mindegyik fogalomhoz egy-egy fontos kiegészítést, információt!

1
2
3

A

B

C

az

rövid

fontos

a

idézet

régi részek

D
hangú

E

F

G

bevezetése amely

művek

elnevezése utal

előszó

epikus

elején

lírai

tartalmaz

történetmondókra

gondolatot

mű

• előhang: B1 – E2 – A1 – F2 – G1 – C3 – D1 – E1 

Kiegészítés: 

• mottó: B1 – B2 – A2 – D3 – G2 – F1 – C1 – G3 – E3 

Kiegészítés: 

• ének: A2 – B3 – C2 – A2 – A3 – F3 – D2 

Kiegészítés: 
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4. a)	Az Előhang szövege és a tankönyv lábjegyzetei
alapján számítsd ki a következőket!
• „kilenc-tíz ember-öltő” hossza:

év

• A Toldi keletkezési éve és a fenti szám különbsége = ekkor élt Toldi Miklós:
• A Toldi (mű) ennyi „idős”:

éves

b)	Jelöld az idővonalon, mikor élt Toldi Miklós,
Ilosvai Selymes Péter és Arany János!
1300

1400

1500

1600

1700

1800

1900

2000

5. Az Előhang nemcsak Toldi Miklós alakját, hanem lovagi felszerelését és fegyvereit

is megidézi. Írd a rajzok alá a tárgyak nevét, majd a költeményből idézett szavakat is
társítsd hozzájuk! (Figyelmesen dolgozz, mert egy kifejezés több fegyverhez is kapcsolódhat!)
súlyos, öklelő, rettenetes

_______________________

_______________________

_______________________

_______________________

_______________________

_______________________

_______________________

_______________________

_______________________
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_______________________

_______________________

_______________________

_______________________

_______________________

_______________________

Arany János: Toldi

Toldi; Első ének
1. Tedd időrendbe az Első ének eseményeit!
Laczfi nádor és serege megérkezik a határba.
Toldi Miklós a vitézi életre vágyakozik.
A nádor megsérti a fiút. („Hé, paraszt!”)
Miklós feldúlt lélekkel tér haza.
A vitézek egy parasztfiúval nem állnak ki.

2. Keresd meg a mondatkezdésekhez illő befejezéseket, és kösd össze őket!

Laczfi parasztnak nézte

Miklóst,…

Laczfi nézte parasztnak Miklóst,…

Laczfi megkérdezte a Bu
dára
vezető utat,…

…nem a szolgák.

…és így is szólította meg.

…a fiú egy hosszú rúddal
adta meg a választ.

3. Az ének első részében az alföldi táj érzékletes bemutatását olvashatjuk. Kösd össze
az egymáshoz tartozó kifejezéseket!

		

kútágas •

• legelésznek

		 szöcskenyájak •

• kémel

		

ökrök •

• ég

		

sarj •

• delelnek
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4. Milyen szóképekre ismersz az idézetekben? Írd a számukat a megfelelő helyre! Beszéljétek meg, hogyan segítenek benneteket az olvasottak elképzelésében!
1. metafora, 2. megszemélyesítés, 3. hasonlat
a)	„Ösztövér kútágas hórihorgas gémmel
Mélyen néz a kútba s benne vizet kémel”
b) „Csaknem összeroppan a rúd vas kezében”
c)	„És amint sereg kél szürke por ködéből,
Úgy kel a sohajtás a fiú szivéből”
d) „Mint a barna éjfél, szeme pillantása” 

5. Előfordult-e már veled, hogy az osztálytársaid, a barátaid között egyedül maradtál,

mert másként gondolkodtál valamiről, vagy mások voltak a céljaid? Idézd fel a helyzetet, és írd le az akkori érzéseidet!




6. „Tüzesen süt le a nyári nap sugára” Kukoricza Jancsira a nyáj őrzése közben, és „Ég
a napmelegtől a kopár szík sarja”, mialatt Toldi Miklós a vitézi életre vágyakozik.
A nyár nemcsak az irodalmi alkotásoknak gyakori
motívuma, hanem sok szólásunkban, kifejezésünkben is megjelenik. Párosítsd a szólásokat, kifejezéseket azok magyarázatával!
a) Vénasszonyok nyara.
b) Sok nyarat megért.
c) Nyárban szaggat téli subát.
d) Hét tél, hét nyár próbálja meg őket.
e) Annyi, mint nyárban a napfény.

Henri Fauntin-Latour:
Őszirózsa és gyümölcs az asztalon

1. Meleg, napos őszi időszak.
2. N
 em akkor használ valamit, amikor annak az ideje van.
3. C
 sak hosszú évek alatt derül ki, hogy két ember egymáshoz illik-e.
4. Nagyon sok.
5. Nem fiatal.
a) ___ b) ___ c) ___ d) ___ e) ___
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Arany János: Toldi

Toldi; Második ének
1. Húzd alá a Toldi-házhoz kapcsolódó szavakat!

füstöl, konyha, borjú, király, malac, tor, kastély, bor, Nagyfalu, temető, cseléd, tűz

2. Változtass a szórenden, legyen a hangsúly más szavakon! Alakítsd át a mondatokat
úgy, hogy a zárójelben megadott kérdések kapjanak kiemelt szerepet!

a) Toldi György negyven katonájával érkezett meg Nagyfaluba. (Hová? Kikkel?)


b) György gőgösen fordult el a testvérétől. (Kitől? Mit csinált?)



3. Dolgozzatok csoportokban! Írjatok először önállóan három-három igét, főnevet és

melléknevet György és Miklós találkozásával, összeütközésével kapcsolatban! Ezt
követően beszéljétek meg csoportonként a feladatot, és a legtöbbször előforduló
szavakat karikázzátok be! (Ha te nem írtad le azokat, akkor pótold!)

három ige: _____________________________
_______________________________________
három főnév: __________________________
_______________________________________

György és Miklós
találkozása

három melléknév: ______________________
_______________________________________
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4. A Második énekhez kapcsolódó öt szót rejtettünk el a betűtáblán. Jegyezd le őket,
majd alkoss belőlük egy mondatot!
Á

G

Y

Ö

R

G

Y

Z

E

O

L

P

Ő

Ú

F

I

E

B

N

E

K

N

E

V

E

Z

T

E

T

S

Ó

L

K

I

M

X

S

B

I

M

L

Á

1. 
2. 
3. 
4. 
5. 

Mondat: 

5. Milyen fogásokat tálaltak fel Györgynek és vitézeinek? A Második
ének kezdő versszakai –
és a képzeleted – segítségével jegyezz le néhányat az asztalra kerülő
ínyencségekből!

Levesek: 

Főételek: 

Édességek: 


6. Adj legalább három szóból álló címet az illusztrációknak! Szerepeljenek bennük
például a következő kérdésekre adott válaszok: Ki? Milyen? Mit csinál?
a) A 43. oldal rajzának a címe: 
b) A 44. oldal képének a címe: 
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Arany János: Toldi

Toldi; Harmadik ének
1. Keresd meg az alábbi szavak helyét, és írd be őket a hiányos szövegbe! (Toldalékolhatod is a szavakat.)
idő kiindulópont összeütközés expozíció bonyodalom kibontakozás
Az Első énekben a történet előkészítéséből ( 

)

megismertük a kiinduló helyzetet, az események 

és helyét.

A Második énekben a testvérek konfliktusának, 
szemtanúi lehettünk. A Harmadik énekben a vitéz halálával kezdetét vette a 
						 amely a történet további eseményeinek a
						 lesz. Megváltozott az alaphelyzetet, elkezdődött a Toldi cselekményének a 

.

2. Csoportokban dolgozzatok! Egészítsétek ki a folyamatábrát a hiányzó szavakkal,
majd mondjátok el körforgóval az olvasott ének történetét!
György vitézei bosszantják 

.

Amikor egy 

a válla csontját éri, nagyon
érte.

A malomkövet a katonák felé 

.

Miklós akaratlanul megöl egy 

.

György kiadja a 

testvére elfogatására.
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3. Képzeld el, hogy Nagyfaluban jártál, és kihallgattad Toldiék két szomszédjának
a beszélgetését! Az egyikük sorozatosan valótlanságokat állított. Írd le a vonalra a
hazug szomszéd nevét, és cáfoljátok meg közösen a hamis állításokat!

Péter: Adjon isten, szomszéd!
Pál: Jó napot, csakhogy felébredt!
Péter: Dehogyis, már a határból jövök. Azt mondták, nagyon érti az a fiú a dolgát!
Pál: Ugyan már! Lusta és gyenge alak!
Péter:	Rosszul tudja kend. A cselédei mesélték, hogy fél kézzel fel bír emelni egy
vastag rudat.
Pál: Nem hinném, szerintem inkább György lehetett az, aki a király nádora.
Péter:	Én úgy hallottam, hogy György most itthon van, és meg is történt a baj. Először összekaptak ezek ketten, majd Miklós akaratlanul megölte a testvére
egyik vitézét.
Pál:	Azt csak szándékosan tehette, már gyermekkorában elvetemült lélek volt.
Nem csoda, hogy az anyja is mindig szidta, szapulta.
Péter:	Én azért megtudakolom Toldi Lőrincnétől, mi is történt. Ő biztosan jobban
ismeri a fiát.
A hazug szomszéd neve:

4. Milyen szóképekre ismersz az idézetekben? Írd a számukat a megfelelő könyv lapjaira!

Megszemélyesítések

Hasonlatok

Metaforák

1. „Vérit a poros föld nagy-mohón felnyalta”
2. „Hé fiúk! amott ül egy túzok magában”
3. „Mint kutyák közé ha nyulfiat lökének, / Kaptak a beszéden a szilaj legények”
4. „Mint olajütőben, szétmállott a teste”
5. „Birkozik nagy lelke fellázadt dühével”
6. „Elvadulsz, elzüllöl az apai háztól, / Mint amely kivert kan elzüllik a nyájtól”
7. „Ifju vér, öreg bor fickándott erökben, / A fa dárda vígan perdült jobb kezökben”
8. „Bosszuló karjától úgy elhullanának, / Mint a Sámsonétól”
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5. A Harmadik ének néhány szavának megadtuk a jelentését. Válaszd ki a meghatározások közül a helyeset, és jelöld a táblázatban X jellel!
Szó
túzok

Meghatározás

Jelölés

Két és fél méter magasra is megnövő, hosszú nyakú és lábú
futómadár.
Mezőkön, pusztákon élő, nagy testű, nehéz röptű madár.
Nádasokban élő, sárgásbarna tollazatú énekesmadár.

pallos

Egyenes, széles pengéjű hosszú kard, amelyet a hóhér
az elítéltek lefejezésére használt.
Deszkából készült, keskeny, korlát nélküli kis híd.
Hosszú, bő, ujjatlan, köpeny formájú ruha.
Kimerültek, elfáradtak.

eltörődtek

Részekre, apró darabokra hulltak.
Hosszasan foglalkoztak valamivel.

6. Fejtsd meg a titkosírást! Írd mindegyik betű helyére az ábécében előtte álló betűt,

és az olvasott ének kulcsszavait kapod megfejtésül! A történetnek megfelelően foglald mondatba a szavakat!
DZ B S DZ Á
N Á LY Ó N L P
N É NY É L Ű LY








7. Alkoss szavakat a megadott betűkből! Karikázd be közülük azokat, amelyek a Har
madik énekhez kapcsolódnak! (Egy betűt több szónál is felhasználhatsz.)

T





S

B
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R
Z

N

F
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Toldi; Negyedik ének
1. Csoportokban dolgozzatok! Egészítsétek ki a folyamatábrát a hiányzó szavakkal,
majd mondjátok el körforgóval az olvasott ének történetét!
Miklós egy 

menekül, ahol
napig azon töpreng, mihez fogjon.

Toldi Lőrincné megbízásából 

keresi fel

a fiút. 						 visz Miklósnak.

Sokáig beszélgetnek, majd a fiú a család hű szolgájával, Bencével üzen Nagyfaluba 						.

2. Húzd alá azokat a szavakat, szövegrészeket, amelyek igazzá teszik az állítást!
a) Bence fiatalkorában ostoros gyerek volt Miklós apjánál / testvérénél / nagyap
jánál.
b) Miklós nagy ereje a molnárlegényeket / az aratókat / a mesterembereket is sokszor ámulatba ejtette.
c) Bence öt / három / hét napi keresés után találta meg Miklóst.

3. Figyeld meg a rajzot! A testbeszéd milyen
elemeit fedezed fel a szereplőkön?
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4. György téged bízott meg azzal, hogy keresd meg és hozd vissza Miklóst. Készíts
a fiúról személyleírást! (Hagyatkozz bátran a képzeletedre is!) Húzd alá a már beírt
tulajdonságok közül azokat, amelyek szerinted jellemzőek Miklósra!
Toldi Miklós személyleírása
Testmagassága

alacsony, átlagos, magas

Testalkata

vékony, izmos, erős, telt

Haja színe
Szeme színe

5. Karikázd be a felsoroltak közül azt a szót,
amelyiknek a jelentése eltér a többitől!
a) bolyong, búsul, ődöng, tévelyeg
b) eszik, falatozik, falánk, táplálkozik
c) jókedv, vigasság, ború, derű, öröm
d) kér, kíván, jósol, könyörög, instál

6. A betűkört három szólás és közmondás betűi alkotják. Jegyezd le őket a vonalra,
majd írd melléjük a magyarázatuk betűjelét!

E B Z Ö K S É V E A L AT I M E S
ÉZAGEM N Ö J N
ELET
T
V
Á
G
É
YA
M
ZÉ T E
E
L S Z A G Á É RT PÉ NZHANG G A L F I Z E T NEKS
1. 
2. 
3. 
a) Akkor kap igazán kedvet az ember valamihez, amikor már hozzákezdett, belefogott. b) Az ígéretért még nem jár fizetség. c) Olyan levert, szomorú, hogy még az
enni-, innivaló sem kell neki.
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Toldi; Ötödik ének
1. Olvasd el a szöveget, és oldd meg a feladatokat!
Az aranysakál
Magyarországon őshonos ragadozó faj az aranysakál.
A Villányi-hegységben talált leletek tanúsítják, hogy
már a jégkorszak előtti időkben is élt hazánk területén.
Az aranysakál sokféle elnevezését – nádi farkas, réti farkas, síksági farkas, farkassakál – bizonyára jellemző élőhelyei és a farkashoz való hasonlatossága miatt
kapta. Arany János Toldi című művében – mely a sakál
első hazai szépirodalmi említése – úgy ír róluk, mint az
alföldi mocsárvilág ismert tagjáról.
A sakálkölykök alapszíne szürkésbarna, a hasuk kissé világosabb árnyalatú. Hasonlítanak a farkas- és rókakölykökhöz. De míg a kis sakálok farka a testükkel azonos színű, a
rókafarok vége mindig hófehér. A sakált a bundája színe is segíti a zsákmányszerzésben,
ugyanis pompásan bele tud olvadni a környezetébe.
Egy felnőtt példány törzshossza 80-100 cm, testtömege 7-15 kg. Negyvenkét foga van.
A hazai aranysakálok étrendje igen változatos. Kedvelik a rágcsálókat, különösen a mezei pockot. Sok elhullott állatot fogyasztanak – leginkább a téli időszakban –, így fontos
szerepük van a dögeltakarításban is. A vadállományt is veszélyeztetik, leginkább az őzeket. A vadászni tanuló fiatalok még megelégszenek az apró állatokkal (cserebogár, gyík)
is. Az aranysakálok a növényi táplálékot is kedvelik: a fűfélék, a kukorica, az alma, a körte
és a vadon termő gyümölcsök egész évben előfordulnak a táplálékukban.
(Dr. Lanszki József írása nyomán)

a) Nézz utána az interneten, mit jelent az őshonos kifejezés!

b) Húzd alá a szövegben, milyen elnevezései ismertek az aranysakálnak!
c) Húzd át az alábbi leírásban a helytelen kifejezéseket!
	A kölykök alapszíne barna / szürkésbarna, hasuk kissé sötétebb / világosabb árnya latú, hasonlítanak a farkas- és a rókakölykökhöz is. A kis sakálok lába / far
ka testükkel egyszínű, míg a rókák farka vége mindig szürkésbarna / hófehér.
d) Mit olvastál a szövegben az alábbiakról? Írd le az adatokat!
Testtömege:
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Törzsének hossza:

Fogainak száma:

Arany János: Toldi

e) Sorold fel, mivel táplálkozik az aranysakál!
Állati eredetű táplálék

Növényi eredetű táplálék













2. Tegyél fel három kérdést az Ötödik énekhez kapcsolódóan! Olvasd fel a padtársadnak, ő pedig feleljen rájuk! A kérdések így kezdődjenek:
Hová 

?

Miért 

?

Hogyan 

?

3. Fejtsd meg a rejtvényt, és megtudod, milyen szerkezeti rész a történetben a farkaskaland. (Lóugrásban haladj, és a bal felső sarokból indulj! Ha nem ismered a „lóugrás” kifejezést, annak is nézz utána!)
E

B

G

E

J

T

Á

K

D

P

G

Z

Z

Í

A

S

B

K

N

U

Ó

É

A

M

I

O

I

R

M

E

A

L

L

D

T

Megfejtés: 
Add meg a fogalom magyarázatát! 



4. Kösd össze az idézett hasonlatok egymáshoz tartozó részeit!
„S mint midőn •
a bika dolgozik szarvával,
„Símogatta a két árva kis jószágot, •
„De mintha kötéllel •
vonták volna hátul,
„Mint egy nagy csoroszlya, •

• Nem birt elszakadni
az édesanyjátul.”
• lóg ki zöldes nyelve
• Mint a juhász-bojtár,
amikor kapatja”
• Fölveti a farkast egy erős rugással.”
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5. Karikázd be a megadott kifejezéseknek megfelelő szómagyarázat betűjelét!
• bakacsin:
a) fából vájt edény
• csoroszlya:
a) lapos fahordócska
• az elméjét hányja:
a) gondolkodik
• avas:
a) állott

b) lábbeli

c) sötétség

b) földbe vájt tűzhely

c) az eke késforma része

b) fejfájással küszködik

c) visszamond egy szöveget

b) ízes

c) avarral bélelt

6. Miklós megküzdött a nőstény farkassal. Miklós a hím farkassal is megküzdött. Al-

koss a két mondatból egyet többféleképpen! Kerüld a szóismétlést! Például: Miklós
a nőstény farkassal is megküzdött, és a hím farkassal is végzett.
a) és kötőszóval: 
b) nemcsak…, hanem… is kötőszavakkal: 


7. A nyomtatónk meghibásodott, és a legépelt betűk csak félig látszanak. Találd ki a
szavakat, és foglald mondatba őket! (Egy mondatban többet is felhasználhatsz közülük.)

búcsú

zsombék



kölykök

bosszú

nádas





8. Írd le a betűket a számoknak megfelelően, és értelmes szavakat kapsz. Karikázd be
közülük azokat, amelyek kapcsolódnak az Ötödik ének eseményeihez!
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1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.
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3. 1. 2. 5. 1. 4.:
8. 7. 2.:

3. 1. 2. 1. 5. 6. 4.:
4. 1. 5. 5.:

9. 8. 7. 4.:

7. 2. 4. 9. 5.:

8. 9. 2.:
5. 7. 8. 9.:
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Toldi; Hatodik ének
1. Fogalmazz meg egy-egy mondatot a
következő versszakok eseményeiről!
Szerepeljenek bennük az alábbi kérdésekre adott válaszok is!

a) 1–3. versszak: Ki? Hol? Mit csinált?

b) 4–7. versszak: Ki? Mit csinált? Mit? Hová? Kinek a…?

c) 8–18. versszak: Mit csinált? Ki? Kitől? Hol?

d) 19–21. versszak: Mik? Mit csináltak? Mit? Minek a…?


2. Fejezd be a megkezdett mondatokat az olvasottak alapján!
Miklós nem zörgetett édesanyja ajtaján, mert 

A fiú a lándzsákat a kezébe kapta, és 

Miklós azzal vigasztalta az édesanyját, hogy 

György azért szidta össze a szolgákat, mert 

Toldi Lőrincné nem hallotta a ház népének a kiabálását, mert 


3. Adj legalább három szóból álló címet a rajzoknak! Szerepeljenek bennük például
a Hol? Mikor? Mit csinál? kérdésekre adott válaszok!
a) Az 53. oldal rajzának a címe: 
b) Az 54. oldal rajzának címe: 
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4. Dolgozzatok csoportokban! Írjatok önállóan a következő szavakkal ellentétes jelentésű kifejezéseket! Ezután beszéljétek meg a feladatot, és írjátok le a három leggyakrabban előforduló szót! (Az 1. helyre az a szó kerüljön, amelyet a legtöbben írtatok!)
bátorság: 
1. 

2. 

3. 

2. 

3. 

2. 

3. 

bánatos: 
1. 
csendes: 
1. 

5. Párosítsd a szólásokat, közmondásokat a jelentésükkel! Jegyezd le az összeillő párok betűjelét és számát!
1.	Hol a harag nyertes, vesztes a nyugalom.
2.	A mai haragodat tartsd meg holnapra!
3.	A harag rossz tanácsadó.
a)	Várd meg, míg lecsillapodik a haragod, és csak
akkor ítélkezz vagy dönts!
b)	A harag elveszi az ember lelki nyugalmát, feldúlja
belső békéjét.
c)	A harag sok rosszra veheti rá az embert.
1. –

2. –

3. –

6. Vizsgáld meg a mű verselését! Bontsd ütemekre a sorokat, majd jelöld a tanult módon a hangsúlyos és a hangsúlytalan szótagokat! Számold meg és írd az ütemek és
a szótagok számát a sorok végére!
„Ennyit mondott anyja; többet nem is szólna, 
Ha mindjárt a széles Hortobágyon volna, 
Ott is úgy ölelné, szíve elfogódnék, 
Szája hosszu néma csókra kulcsolódnék.” 

7. Lapozzatok a Toldi összefoglalásához a munkafüzet 68–69. oldalára! Ellenőrizzé-

tek, hogy minden éneknél kitöltöttétek-e a táblázatot! Pótoljátok a hiányosságokat!
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Részösszefoglalás
1. Csoportokban dolgozzatok! Miklós vágyairól és a fiút ért sértésekről már sokat

megtudtunk. Meggyőződtünk hatalmas erejéről és lobbanékony természetéről is.
Idézzétek fel az eddig olvasottakat, és írjatok mindegyikhez legalább három-három
jellemzőt! (Ez vonatkozhat az időre, helyre, tárgyakra stb. is.)
Ének
Első ének

Amit még fontosnak tartok leírni
(Gondolhatsz a helyszínekre, az időre,
a szereplőkre is.)

Cselekmény
Találkozás
Laczfival és
vitézeivel





Második ének

Miklós és
György
találkozása





Harmadik ének A vitéz halála
(malomkőjelenet)





Negyedik ének

Bence élelmet
visz Miklósnak





Ötödik ének

A farkaskaland





Hatodik ének

Miklós búcsúja
édesanyjától
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2. Mindegyik sorban van egy-egy szó, amelyik nem illik a többi közé. Húzd alá a ka-

kukktojást, majd írd a vonalra annak az éneknek a számát, amelyhez a többi szó
kapcsolódik!
a) zsombék, bárány, farkasok, bosszú
b) vendégoldal, Laczfi, kútágas, nádas
c) álom, kulacs, nád, vitézek, Bence
d) nyoszolya, kutyák, Bence, farkasok
e) túzok, malomkő, nádas, dárda, Sámson
f ) malac, Laczfi, pofon, György, juss

3. A műből idézünk részleteket. Vajon egy elbeszélő részt, egy táj leírását vagy egy
szereplő tulajdonságainak a bemutatását olvasod? Jelöld E, L vagy J betűvel!
a)	„Nincs egy árva fűszál a tors közt kelőben,
Nincs tenyérnyi zöld hely nagy határ mezőben.”
b)	„S melyen ült, a malomkő-darabot fogta,
Toldi György bosszantó népe közé dobta.”
c) „Pedig még legénytoll sem pehelyzik állán”
d) „»Ember ez magáért« Laczfi mond »akárki«”

4. Nevezd meg a szóképek elemeit!
„Mint a sértett vadkan, fú veszett dühében”
Hasonlított

Hasonlító

Közös jegy

„Úgy anyám! kecsegtesd ölbeli ebedet”

Azonosított
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Azonosító

Közös jegy(ek)
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Toldi; Hetedik ének
1. Olvasd el a szöveget, és oldd meg a feladatokat!
„Rákosnak mezője tőszomszédos Pesttel”
A mai Angyalföld és a Kőbánya közötti síkon, a középkori Pest városfalától (Kiskörút) a
Rákos-patakig húzódott a Rákos-mező. Első írásos említését 1074-ből ismerjük, 1289ben úgy említették, hogy az ország közepe.
Az Árpád-ház kihalását követően hagyományossá vált, hogy itt tartották az országgyűléseket. Jó példa erre az 1307. október 10-i országgyűlés, amely Károly Róbertet magyar királlyá választotta, 1490-ben pedig II. Jagelló Ulászlót.
Évszázadokon keresztül Rákosnak mezején gyülekeztek a magyar hadak, ha külső vagy belső ellenség fenyegette az országot. Így nem véletlen, hogy Rákos-mező
nemcsak a történelembe, de az irodalomba is bekerült.
Neve több földrajzi névben is fennmaradt: Alsórákos, Rákosfalva, Rákospalota,
Rákosrendező pályaudvar, Rákos-patak.
(https://dka.oszk.hu/html/kepoldal/index.phtml?id=36388)
a) Írd a Rákos-mezőhöz kapcsolódó események mellé, melyik évszázadban történtek!
• első írásos említése: 
• az ország közepének említették: 
• Károly Róbert királlyá választása: 
b) Igaz-e vagy hamis az állítás? Jelöld I vagy H betűvel!
Rákos-mező neve az irodalomba is bekerült.
	II. Jagelló Ulászlót Károly Róbert után
háromszáz évvel választották királlyá.
c)	Húzd alá a szövegben! Az országgyűlések tartása és
a királyválasztások mellett miért jelentős történelmi
helyszín még Rákos mezeje?

Károly Róbert ábrázolása
a Thuróczy-krónikában

2. Gyakorold az egyre bővülő mondatok (mondatpiramis) olvasását! Írd a mondatok
mellé, milyen kérdőszavakra felelnek az új szavak!

Egy özvegyasszonnyal találkozott.aaaaaaaaa
Toldi Miklós egy özvegyasszonnyal találkozott.aaaaaaaaa (
(
Toldi Miklós egy özvegyasszonnyal találkozott a temetőben.aaaaaaaaa
(
Toldi Miklós egy özvegyasszonnyal találkozott este a temetőben.aaaaaaaaa

?)
?)
?)
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3. Válaszolj röviden a Hetedik énekre vonatkozó kérdésekre!
a) Hogyan halt meg a hajdú? 
b) Miért volt bosszús György? 
c) Hány napig vándorolt Miklós, míg Pest határába ért? 
d) Ki ölte meg a két vitézt? 
e) Hová indult Miklós a temetőből? 

4. Húzd alá azokat a szavakat, amelyek az özvegy viselkedését, beszédmódját jellemzik!
nyájas, rideg, haragos, kételkedő, bánatos, kedves, szomorú, harsány

5. Keresd meg a szavak rokon értelmű alakjait, és írd be őket a megfelelő helyre! (Segítségedre lehet a Magyar szinonimaszótár is.)
bánatos
zokog
sírkert
hideg
ellenséges
zord
cinterem
templomkert bús
szomorú

barátságtalan

gyászos
pityereg
könnyezik
sír

temető

6. 	Ha a halmaz betűit a megfelelő sorrendben összeolvasod, a Hetedik énekhez kapcsolódó hét szót kapsz megfejtésül. Írd le őket, és foglalj egyet mondatba!
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Á
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A
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Y

R
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Z

H

S

C

V

I

K

L

É

Z

T

E

M

E

T

Ő

Ú

Mondat: 
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5.
6.
7.
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Toldi; Nyolcadik ének
1. Olvasd el a szöveget, és oldd meg a feladatokat!
Küküllei János: Lajos király viselt dolgai1 (részlet)
Lajos királyt, miután a dicsőséges uralkodó, Károly, Magyarország királya, az ő boldog emlékezetű atyja az Úr hívására
eltávozott az evilágról, az Úr megtestesülésének 1342., életének pedig tizenhetedik esztendejében […] a királyi székvárosban, Fehérvárott […] királlyá koronázták, és a királyi
trónon, mely a természetjog folytán megillette, atyja örökébe lépett. Meglehet, ifjúságának virágában kezdett uralkodni, ám mint derék jellemű ifjú, az ifjúságnál az érettséget többre tartva, miközben növekedett, magáévá tette a I. (Nagy) Lajos király (1342–1382)
bölcs gondolkodást. […]
(Somogyi Győző illusztrációja)
A király bölcs volt és igen bőkezű, sok sikeres háborút
viselt és sok mindent visszaszerzett országának. S nemcsak hadi dicsőségéről volt híres, hanem tudományos ismereteiről is, odaadó lelkesedéssel művelte a csillagászatot. […] Katolikus hitében jámbor volt, a szegényekkel szemben adakozó, védte az
egyházak jogait és az egyházi szolgálatokat nagyon sokra becsülte. […]
Lajos királynak […] két felesége volt. Az első tudniillik a gyönyörű szép Margit volt
[…]. Ez azonban meghalt, gyermektelenül. A második Erzsébet királyné úrnő, […] akitől három lánya született: Katalin, Mária és Jadviga. Katalint még gyermekkorában elragadta a korai halál. […]
Végül, az örök élet után sóvárogva […] elhagyta ezt a fáradságos életet, és szeptember havának tizenegyedik napján az Úr szólítására eltávozott az evilágból. Nem sokkal azelőtt egy csodálatos üstökös jelent meg az égen. Halálakor akkora volt a gyász az
országban, mintha mindenki a saját halottját siratta volna. Az Úr 1382. esztendejében,
ugyanazon hónap tizenhatodik napján temették el a királyi városban, Fehérvárott, abban a kápolnában, melyet ő alapított a Boldogságos Szűz társaskáptalanja mellett, s
melyet később azután felesége, Erzsébet királyné látott el javadalmakkal.
Negyven évig, egy hónapig és húsz napig uralkodott.
a)	Számozd meg, milyen sorrendben olvastál „Lajos király viselt dolgai” felől!
feleségeiről és gyermekeiről

kegyességéről és erényeiről

haláláról és temetéséről

megkoronázásáról

 Küküllei János: Lajos király viselt dolgai. Fordította: Bollók János. Forrás: http://sermones.elte.hu/szovegkiadasok/magyarul/madasszgy/index.php?file=132_150_Kukullei.

1
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b) Írd le, milyen rokoni kapcsolat fűzte a következő személyeket Lajos királyhoz!
Jadviga: __________________________ Erzsébet: __________________________
Margit: __________________________ Károly: ____________________________
c) Válaszolj a kérdésekre!
• Mi jelent meg az égen a király halála előtt? 
• Mikor temették el Lajost?
év: __________ hónap: _________________________ nap: ________
• Melyik városban helyezték örök nyugalomra? 

2. 	Fejtsd meg a keresztrejtvényt!
1. „Toldi György veresebb lőn a főzött…”
2. Miklós édesapjának a keresztneve.
3. „Aki … vermet ás, maga esik bele.”
4. Paraszt, pór.
5. Lajos király neve előtt álló jelző.
6.	A Toldihoz kapcsolódó évszak.
7. Juss.
8. Már felkészültek uruk megkötözésére.
9.	Édesapja halálakor Miklós a … évében járt.
10. A királyi trón előtti emelvény.
11.	Históriás éneke a Toldi egyik forrása
volt.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Megfejtés: 
Magyarázd meg, mit jelent a kifejezés, és hogyan kapcsolódik az énekhez!



3. Idézz a szövegből! Keresd meg a mondatok „költői párját” a Nyolcadik énekben!
Miklós tízesztendős korában veszítette el édesapját.

György Budára ment, Lajos király udvarába.

Öccse öröksége csak akkor lesz Györgyé, ha legyőzi a cseh bajnokot.
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4. Csoportokban dolgozzatok! Egészítsétek ki a folyamatábrát a hiányzó szavakkal,
majd mondjátok el körforgóval az olvasott ének történetét!
Toldi 
					

a királyi palotába megy, hogy
birtokrészét megszerezze.

A(z) 

gyanúja a beszélgetés során egyre nő az öccsét

vádló 				 szemben.

Az uralkodó azzal a feltétellel adná Györgynek testvére vagyonát, ha 		
						 legyőzné.

György hazamegy, és dühében 					
a homlokát 			

A 				

a haját,

.

azt lesték, hogy kell-e már urukat 		

.

5. Párosítsd a Nyolcadik ének cselekménye alapján a szavakat, mondatokat és az idézetet a jelentésükkel, magyarázatukkal! Jegyezd le az összeillő párok betűjelét és
számát!
1. Vízzé nem válik a vér.
2. Csak a kapufélfától vett búcsút.
3. „rám nézne földi öröksége”

4. Kőszent.
5. Korhely.
6. Vermet ás.

a) Valamely szent kőből faragott szobra.
b) Alattomosan rágalmaz, másnak bajt akar.
c) Részeges, mihaszna, dologkerülő.
d) Hasonló marad az őseihez.
e) Senkitől sem vett búcsút.
f) Engem illetne a vagyona.
1. – ___ 2. – ___ 3. – ___ 4. – ___ 5. – ___ 6. – ___
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Toldi; Kilencedik ének
1. 	Karikázd be a Kilencedik énekhez kapcsolódó szavakat!
utca, temető, Nagyfalu, kémény, máj, Bence, mészárosok, kútágas, kutyák

2. 	Fogalmazz kérdéseket a megadott válaszokhoz!


A szilaj bika egy vágóhídról szabadult el.

Toldi az elé dobott májat egy éhes kutyának adta.

Miklós egy sírdombon hajtotta álomra a fejét.

3. 	Készíts újsághírt egy korabeli napilap számára a bika elszabadulásáról és megfékezéséről!






Jacques Raymond Brascassat: Bika

4. 	Dolgozzatok csoportokban! Írjatok először önállóan rokon értelmű kifejezéseket

a megadott szavakhoz a vonalakra! Ezt követően beszéljétek meg csoportonként a
feladatot, és a legtöbbször előforduló szavakat írjátok a keretbe!
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legény
_______________________________

lárma
_______________________________

_______________________________

_______________________________

kurjant
_______________________________

csendes
_______________________________

_______________________________

_______________________________
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5. 	Csoportosítsd az idézeteket! Írd a számukat a megfelelő helyre!
1. „Barna zsindelytetők hunyászkodnak alább”
2. „Fejének párnája a szín ágasa volt”
3. „A bika azonban, mint a zúgó szélvész,
Nem nézte az útnak sem hosszát, sem szélét”
4. „Azután úgy szórta a földet szarvával,
Mintha szérűn pelyvát forgatna villával”
5. „Pajkos gyermek a sors”
6.	„Nyirkos volt a sírdomb a harmattól, melyet
Hűvös éj sírt arra örökösök helyett”
7. „Meg-megállt, szemét a föld felé meresztve,
Mintha lába előtt valamit keresne”
8. „Lepedőt sugárból terített rá a hold”

Megszemélyesítések


Hasonlatok


Metaforák


6. 	Gyűjts rímpárokat a megadott szempontok szerint!

a) Az utolsó szótagban csak a magánhangzó rímel: 

b) Az utolsó szótagban a magán- és mássalhangzó is összecseng: 

c) Az utolsó két szótagban csak a magánhangzó rímel: 

d) Az utolsó két szótag magán- és mássalhangzója is összecseng: 


7. 	Alkoss szóláncot! Juss el a felső szavaktól az alsókig egy-egy betű változtatásával!
M

Á

J

B

I

K
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M
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Toldi; Tizedik ének
1. a)	Illesszétek a helyükre a betűket, majd olvassátok fel
közösen a szavakat! (Olyan szavakra gondoljatok,
amelyek kapcsolódnak a Tizedik énekhez!)
tarinysza, vaszselecne, jábmor, csaszpék, szudrék,

csádra, kemence

b)	Pótoljátok a hiányzó betűket, és hangoztassátok közösen a szavakat!
keelem, szoga, ence, hatalas, csapár, arak, iklós

2. Keresd meg a mondatkezdésekhez illő befejezéseket, és párosítsd őket összehúzással!

Bence megtalálta Miklós

t,…

Bence találta meg Miklóst,…

Bencét Miklós édesanyja

…nem az édesanyja.
…hogy fia hű szolgája leg

küldte,…

yen.

…és étellel kínálta.

3. Bence másodjára keresi fel Miklóst. Melyik szó melyik találkozásukhoz kapcsolódik?
Írd a betűjeleket a megfelelő helyre! (Egy-egy betűt több helyre is írhatsz.)
a) nádas
1. megkeresés
b) cipó
c) mulatozás
d) temető
e) arany
2. találkozás
f) csapszék
g) kulacs
h) könny
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4. 	Állítsd számozással sorrendbe a Tizedik énekben megjelenő tárgyakat!

5. 	Fejtsd meg a rejtvényt, majd a megadott helyen levő betűket írd be a táblázatba!
A

1. „A … ott ment a temető mellett.”

1.

2. A kemence mögötti szöglet, zug.

2.

3. A kincsek jelzője az énekben.

3.

4. A cipót szelve ez történt a késsel.

4.

5. A kemencénél megpendülő hangszer.

5.

6. Így nevezte Miklóst Bence: édes …

6.

7. Magának kannát, Bencének … kért Miklós.

7.

8. Szókép, amely azonosításon alapszik.

8.

E8

G5

E4

E2

C2

A6

B1

B

C

A7

D

F8

E

F

H3

G

H

E3

A megfejtés úgy kapcsolódik a Tizedik énekhez, hogy 


6. 	Toldi Miklós jól tudta, mennyi az icce és a pint, ezért ő inkább egész kannával kért
a borból. Vajon te tudod-e, melyik űrmérték, súlymérték vagy épp hosszmérték az
alábbi mértékegységek közül? Írd be őket a megfelelő helyre!
pint, rőf, akó, font, arasz, uncia, lat

hosszmérték
______________________

űrmérték
______________________

súlymérték
______________________
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Toldi; Tizenegyedik ének
1. Képzeletbeli távcsöveddel bepillanthatsz abba a fogadóba, ahol Miklós mulatott.
A fiú éppen ébredezik. Mit mondhat, gondolhat? Folytasd a szavait!
– Egy kicsit sajog a fejem! Már virrad. Sietnem kell. 



2. a)	Milyen tárgyakat rejtenek az ábécérendbe sorolt betűk? Írd le a szavakat, és karikázd be azokat, amelyek Miklós fegyverzetének, felszerelésének a részei!
aikss: 
ílny: 
ácélnp: 
ajpzs: 
ábgnyouz: 
eegtz: 
eeglyr: 
ilyopszt: 
ajkop: 

b) Karikázd be a leírt szavak közül azokat, amelyek a rajzon láthatók!

3. Igaz-e vagy hamis az állítás? Jelöld I vagy H betűvel!
Kora délután kezdődött a viadal.
A király sátra a pesti részen állt.
A cseh Buda vára felől érkezett.
A viadal egy álló napig tartott.
Toldi szíven szúrta ellenfelét.
A győztest tapsolták, éljenezték.

4. A bajvívás a Toldi tetőpontja.
a) Add meg a tetőpont fogalmának magyarázatát! 


b) Idézd fel, mi volt a János vitézben a tetőpont! 


c) Vesd össze a két mű cselekményének tetőpontját! Keress hasonlóságokat köztük!
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Toldi; Tizenkettedik ének
1. Húzd alá a Tizenkettedik énekhez kapcsolódó szavakat!

 ence, bika, nádas, Laczfi, király, György,
B
igazságszolgáltatás, édesanya

2. Keresd ki a szövegből, melyik szó vagy kifejezés magyarázatát adtuk meg!
a) egyszerű, jó: 
b) vad, kegyetlen: 
c) havi zsold: 
d) egyszerű, közönséges: 

3. A Toldi utolsó énekét elolvasva fejezd be a következő mondatokat!
A Tizenkettedik éneket elolvasva az jutott eszembe, hogy 

Azt nem értem, hogy 

Miklósnak azt tanácsolnám, hogy 


4. Toldinak teljesült a vágya: vitéz lett. Tervezz neki zászlót és másik címert!
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Összefoglalás
1. 	Már az Előhang munkafüzeti feladatainál kértük tőled, hogy a Toldit megismerve

énekről énekre haladva töltsd ki a táblázatot. Most nézd át, és pótold, ha még hiányosságokat találsz benne!
Cselekmény

Szerkezet

Helyszín

Előhang

Első
ének

Előkészítés

Második
ének

Harmadik
ének

Negyedik
ének

Nádas
Nagyfalu
határában

Ötödik
ének

Hatodik
ének

Hetedik
ének

68

Találkozás az özveggyel,
akitől tudomást szerez
a cseh vitézről

Idő
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Cselekmény

Szerkezet

Helyszín

Idő

Nyolcadik
ének

Kilencedik
ének

Tizedik
ének

Bence száz aranyat és
élelmet visz Miklósnak

Tizenegyedik
ének

Tizenkettedik
ének

Utóhang
(Tizenkettedik
ének
19–20. vsz.)

2. 	Készíts vázlatot, amelyen azt jelölöd, milyennek mutatja Miklóst az elbeszélő, és

vajon milyennek látják a történet szereplői! Azt is jegyezd le, milyennek látod te a
fiút! Összesítsétek a megoldásokat osztályszinten is!
Ilyennek mutatja az elbeszélő:
______________________________________________________
______________________________________________________
______________________________________________________
�����������������������������������������������������
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Ilyennek látja az édesanyja:



Ilyennek látja György:



Ilyennek látja Bence:
_______________________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________
Ilyennek látja Laczfi:
______________________________________________________
______________________________________________________
______________________________________________________
Ilyennek látja Lajos király:



Ilyennek látom én:
____________________________________________________
____________________________________________________
____________________________________________________
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3. 	Melyik szereplő írhatta a következő sorokat? Írd a nevét a levele alá!
Egy ideje már nem fáj a
fejem országom védelme
miatt. Nyugodtan
hajthatom álomra a
fejemet, ha olyan
vitézeim vannak, mint
az ifjabb Toldi .

Megbízatásomat
teljesítettem,
megtaláltam a kisebbik
gazdámat. Odaadtam
neki a cipót is. Nem
tudtam, hogy ennyi
pénzt viszek magammal .

__________________________________

__________________________________

Nem az öcsém, hanem
én élek Nagyfaluban .
A testvérem jussa sajnos
nem lett az enyém.
Lehet, hogy fel kellene
hagynom
a gonoszkodással?

Mindig arra vágytam,
hogy vitéz legyek .
Küzdöttem már
farkassal , bikával,
cseh bajnokkal .
A hazámat szeretném
szolgálni életem végéig.

__________________________________

__________________________________

4. 	Arany János nyelvünk ékességeivel, a szólásokkal is díszítette a Toldi szövegét.
Húzd alá a meghatározások közül, melyik a szólás jelentése!
a) Láb alatt van. – terhére van valakinek / nagyon sokat jár / mezítláb van
b) Nem fér a bőrében. – szégyelli magát / nagyon nyugtalan / sok pénze van
c) A füle botját se mozdítja. – rá se hederít / sok a gondja / nem megbízható
d) A víz sem mossa le róla. – koszos marad / megfontolt / örök szégyene marad

5. 	Összekeveredtek a János vitézhez és a Toldihoz tartozó szereplők és állítások. Segíts a rendrakásban, és írd a számokat a táblázat megfelelő helyére!
János vitéz

Toldi

Mindkettő

1. A 19. században keletkezett. 2. francia király 3. A főszereplő édesapja vitéz volt.
4. A főszereplő talált gyerek. 5. malomkő 6. felező tizenkettes 7. Nagyon sok benne
a mesés elem. 8. medve 9. bika 10. Rigó 11. elbeszélő költemény 12. boszorkányok
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Szeretet, hazaszeretet, szerelem
Bibliai történetek a szeretetről
1. 	Igazak-e (I) vagy hamisak (H) az állítások? Karikázd be a megfelelő betűt!
I

H

Isten Názáret városába küldte Gábriel angyalt Máriához.

I

H

József – Mária jegyese – Dávid király leszármazottja volt.

I

H

A Jézus életéről szóló történetek a Biblia Ószövetség részében találhatók.

I

H

A Szent Család tagjai: Jézus Krisztus, Szűz Mária és Szent József.

I

H

A négy evangélium Jézus Krisztus életéről és tanításairól szól.

2. 	Ábécérendben írtuk le a megismert történetekhez kapcsolódó szavakat. Tedd helyes sorrendbe a betűket, és foglald mondatba a kifejezéseket!
a) AAGYLN: 

b) EEÉKLLNSZT: 


3. 	Az elmúlt években sok bibliai történettel ismerkedtél meg. Ismerd fel, mely képekhez tartoznak az alábbi meghatározások, majd írd a számokat a megfelelő helyre!
1. Mózes kettéválasztja a Vörös-tengert.
2. Kinyilatkoztatás, Mózes a kőtáblával.
3. Ádám és Éva a jó és rossz tudásának a fájánál.
4. A vízözön története, Noé bárkája.
5. Isten mannával, égből hulló eledellel táplálja a pusztán átvonuló zsidókat.
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Szeretet, hazaszeretet, szerelem

Kuckó – Olvassunk együtt! – Szabó Lőrinc: Ima a gyermekekért
1. 	Töltsd ki az ötsorost az ima szóhoz kapcsolódva!
ima
_______________________ _______________________
(2 főnév)
_____________________ ______________________ ____________________
(3 melléknév)
_________________________________________________________________
(egy négyszavas mondat)
____________________________
(szinonima az ima szóhoz)

2. 	Húzd alá azokat a szavakat, amelyek igazzá teszik az állítást!

A lírai alany nem Istenhez / a teremtett világhoz imádkozik, hanem Istenhez / a teremtett világhoz. A kétsoros versszakok első / második soraiban a természet elemeit
szólítja meg. Az emberhez is / nem fohászkodik.

3. 	a)	Szabó Lőrinc versei már ismerősek lehetnek számodra. Nemcsak az alsó tago-

zatos olvasókönyveidből és a verseskötetekből, hanem a versmondó versenyekről
is. Találd ki, mely költemények címét rejtettük el a betűtáblán! (Jobbról balra és
alulról felfelé is haladhatsz. Figyelj a szavak egybe- és különírására is!) Néhány
vers címének csak egy-egy szavát adtuk meg,
neked kell kiegészítened az új, Lóci, csodálko
G E V Ü M E Z S
zik, meg, a, kis, lesz szavakkal.
D R E Z Ó I K Z
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b)	Írj a megfejtésben szereplő egyik vershez kedvcsináló ajánlást!
A vers címe: 

Ismerjétek meg ezt a verset,
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Versek a hazaszeretetről
Kölcsey Ferenc: Himnusz (részletek), Vörösmarty Mihály: Szózat (részletek)
1. 	A Himnuszhoz vagy a Szózathoz tartoznak a felsorolt elemek? Kösd össze a neveket, évszámokat, idézeteket és jellemzőket a megfelelő címmel!
„Áldjon vagy verjen sors keze:
Itt élned, halnod kell.”

„Megbünhödte már e nép
A multat s jövendőt!”

HIMNUSZ

1823

SZÓZAT
Kölcsey Ferenc

1836

Keretversszakok

Cseke

Vörösmarty Mihály

Vallásos jellegű, imaszerű ének

A rendületlen hűség éneke

Áldás, majd szánalom kérése

2. 	Versenyezzetek! Ki tudja a leggyorsabban kiegészíteni a verssorokat a megfelelő
szavakkal? Írjátok le a versek címét is az idézetek után!
a) „Ez

, s ha elbukál, / Hantjával ez

”

tép, / Hozz rá víg

”

A vers címe:
b) „Bal sors akit
A vers címe:
c) „Szánd meg

a magyart / Kit vészek

”

/ Nincsen

”

A vers címe:
d) „A nagy világon
A vers címe:
e) „Áldjon vagy
A vers címe:
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sors keze /

, halnod kell.”

Szeretet, hazaszeretet, szerelem

Petőfi Sándor: Honfidal
1. 	Milyen sorrendben keletkeztek az alkotások? Állítsd őket számozással sorrendbe!
Az 1. helyre a legkorábbit tedd!
Nemzeti dal

Honfidal

Himnusz

Szózat

2. 	Versenyezzetek! Ki találja meg leggyorsabban a versben azt a négy szót, amelyek a
felsorolt szavak után olvashatók?
szentegyház
mindegyre
cseppig
áldása
Megfejtés: 
A megfejtés úgy kapcsolódik a műhöz, hogy

Thorma János: Talpra magyar! (1903–1936)





3. 	Indokold meg, miért kapcsolódik / nem kapcsolódik a vershez a fenti kép!




4. 	Karikázd be a megadott kifejezéseknek megfelelő szómagyarázat vagy szinonima
betűjelét! (Egy-egy szónál több megoldás is lehetséges.)
• kebel
a) mell

b) ládika

c) doboz

d) szív

• ima
a) fohász

b) áldást kér

c) kis könyv

d) hálát adó szöveg

• hon
a) haza

b) belföldi

c) szülőföld

d) hazafi
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Versek a szerelemről
Csokonai Vitéz Mihály: Tartózkodó kérelem
1. 	Egészítsd ki a mondatokat a megfelelő szavak aláhúzásával!
a)	A Tartózkodó kérelem című vers mintegy … évvel később keletkezett, mint a vers
első változata, az Egy tulipánthoz című költemény.
tíz
tizenöt
húsz
b)	A művet abban a városban írta a költő, ahol született. A vers tehát … keletkezett.
Csurgón
Komáromban
Debrecenben
c) A versben a „Gyönyörű kis tulipánt” kifejezés nem allegória, hanem… .
hasonlat
megszemélyesítés
metafora
d) A sorvégek … csendülnek össze.
félrímben bokorrímben keresztrímben

ölelkező rímben

páros rímben

2. 	Ha a jobb oldali oszlopban a betűket helyes sorrendbe teszed, a bal oszlop szavainak rokon értelmű párját kapod megfejtésként. Írd le a szavakat, és kösd össze őket
a rokon értelmű párjukkal!

				•
hatalmas •

détünri

				•
gyönyörű •

godaaglom

				•
ragyogás •

logáscsil

				•
angyali •

dacso pész

				•
gond •

riásió

3. 	Hibát hibára halmoztunk a rövid és a hosszú szótagok jelölésében. Karikázd be a
hibás jeleket! (Ne feledd, a sorvégi szünet a szótagot hosszúvá teheti!)
Szemeid szép ragyogása		
– –
– –		
Eleven hajnali tűz,			
– – – –			
Ajakid harmatozása		
– –
– – 		
Sok ezer gondot elűz.		
– –
– –		
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Teljesítsd angyali szókkal,
– –
– –
Szeretőd amire kért:
–
– –
Ezer ambrózia csókkal
– –
– –
Fizetek válaszodért.
–– –
–

Szeretet, hazaszeretet, szerelem

Kuckó – Olvassunk együtt! – A népdalokról
1. 	Húzd alá azokat a kifejezéseket, amelyek a népdalokra jellemzőek!
műköltészeti alkotás
csodás történet
versszakokra tagolódik
prózai mű
a szentek életéről szól

szájhagyomány útján terjed
gyakran természeti képpel kezdődik
közvetlen hang jellemzi
madár- és virágmotívumok találhatók benne
ütemhangsúlyos verselésű

2. 	Párosával dolgozzatok! Olvassátok el a Hej, rozmaring, rozmaring… kezdetű népdal részletét, és hasonlítsátok össze a Tavaszi szél vizet áraszt… kezdetű dallal a
táblázat szerint!
Hej, rozmaring, rozmaring…
Hej, rozmaring, rozmaring,
Leszakadt rólam az ing.
Van már nekem kedvesem,
Ki megvarrja az ingem.

Hej, rezeda, rezeda,
Karcsú a lány dereka.
Ha karcsú is, illeti,
Barna legény szeret.

Hej, kendermag, kendermag,
Jaj, de büszke legény vagy.
Mit ér a büszkeséged,
Ha nincs szép feleséged.

Milyen a hangulata?

Tavaszi szél
vizet áraszt…

Hej, rozmaring,
rozmaring…

Ki a népdal beszélője?
Mi a témája?
Mely sorok rímelnek egymással? Milyen rímfajta jellemzi?
Milyen a verselése?
Írj egy metaforát a versből!
Írj le minél több ismétlődő
szót a versből!
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Petőfi Sándor: Reszket a bokor, mert…
1. Olvasd el a szöveget, és oldd meg a feladatokat!
Reszket a bokor, mert…1
Petőfi – Júliával való megismerkedése után – úgy érezte,
megtalálta a hozzá méltó élettársat, s fellángoló új szerelméhez képest az összes korábbit „költői ábránddá” minősítette
vissza. Esélyei is mások voltak. Igaz, Szendrey jószágigazgató
lánya nem állt alacsonyabban a társadalmi ranglétrán, mint
Mednyánszky Berta. Közben azonban eltelt másfél esztendő: Petőfi immár országos nevű költő, rajongó hívek, acsarSzendrey Ignác
kodó ellenségek veszik körül – egyszóval nimbusza2 van.
Fellépése ennélfogva – a leendő após mindvégig elutasító álláspontja ellenére – határozott. Belső biztonságán inkább csak Júlia bizonytalankodó magatartása miatt támad
néha rés. A leány tétovázása mögött a viszontszerelem hiányát gyanítja, s erre a feltételezett helyzetre hol felhorkanó daccal válaszol, hol pedig úgy, mint itt: áhítatos rajongással, amelybe azonban egy pillanatra belejátszik a végleges elválás gondolata is.
Az életrajzi tények egyébként ez utóbbinak a realitását igazolják: Júliától 1846. október 22-én búcsúzik el anélkül, hogy tisztában lehetne a nő érzelmeivel. A leány egy ideig nem hallat magáról, s a költő apránként a lemondás hangulatába kerül. Karácsonykor
már ezzel az alapgondolattal ír verset: „Isten veled, te szép családi élet…” Kettőjük
dolga végül is rendbe jön: a Reszket a bokor, mert… 1847. január 16-án megjelenik az Életképekben, s Júlia válaszként beírja Sass Károly Petőfihez küldött február
eleji levelébe biztató szavait: „1000-szer.
Júlia.” Petőfi eljut tehát a bizonyosságig,
később pedig a birtoklás diadalmas ujjongásáig is, ettől azonban most még
messze van.
Szendrey Júlia és Petőfi Sándor

a) Írd le annak a leánynak a nevét, akinek Petőfi a Szendrey Júliával való megismerkedése előtt udvarolt! 
 Részlet Szappanos Balázs Reszket a bokor, mert... című írásából. In: Fried István – Szappanos Balázs:
Petőfi-versek elemzése. Black & White Kiadó, Nyíregyháza, 1999, 31–32. oldal.
2
nimbusz: nagy tekintély, megbecsülés
1
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Szeretet, hazaszeretet, szerelem

b) Miként „válaszolt” a költő a szeretett lány tétovázó magatartására? Jegyezd le röviden mindkét magatartást!

c) Karikázd be, körülbelül mennyi idő telt el a Reszket a bokor, mert… című vers
megjelenése, illetve Petőfi és Júlia utolsó találkozása között!
		 mintegy három hónap
alig egy év
közel kétszáz nap
d) Húzd alá, melyik szóhoz kapcsolódik a szövegben az acsarkodó kifejezés!
		 költő
hívek
após
ellenségek
e) Karikázd be a helyes válasz betűjelét! Mikor kerültek papírra az azóta híressé vált
„1000-szer. Júlia.” szavak?
A) 1847. január 16-án
B) 1846. október 22-én
C) 1847 februárjában

2. 	Húzd alá azokat az adatokat, jellemzőket, amelyek igazak a Reszket a bokor, mert…
című versre!

Keletkezése: 1847 januárjában, 1847 novemberében, 1846. november 20-a után
Műfaja: elégia, epigramma, dal, óda, himnusz, tájleíró költemény
Verselése: időmértékes, ütemhangsúlyos
Rímfajtája: páros rím, keresztrím, ölelkező rím, félrím, bokorrím
Nyelvi alakzatok: párhuzam, ellentét, túlzás, fokozás, ismétlés
További jellemzői: kezdő természeti kép, kihagyások, szaggatott előadásmód, virág- és madármetaforák

3. 	Írd az idézetek alá azokat a nyelvi alakzatokat, amelyeket felismersz bennük!
párhuzam ellentét fokozás túlzás szótőismétlés
A) „ Reszket a bokor, mert
Madárka szállott rá.
Reszket a lelkem, mert
Eszembe jutottál”

B) „Teli van a Duna,
Tán még ki is szalad.
Szivemben is alig
Fér meg az indulat.”

C) „ Kicsiny kis leányka”

D) „Hogyha már nem sze E) „ Akkor meleg nyár volt, F) „ Te a nagy világnak
retsz,
Most tél van, hideg tél.”
Legnagyobb gyémánt
Az isten áldjon meg,
ja!”
De ha még szeretsz, úgy
Ezerszer áldjon meg!”
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Radnóti Miklós: Bájoló
1. 	Satírozd be ceruzával a helyes válasz betűjelét!
a) Melyik évben írta Radnóti Miklós a verset?
A 1938-ban		

B 1942-ben		

C 1945-ben

b) Hogy hívták a költő feleségét?
A Vajda Juliannának

B Szendrey Júliának

C Gyarmati Fanninak

c) Mi a Bájoló című vers műfaja?
A Elégia		

B Epigramma

C Dal

d) Melyik szónak a jelzője a versben a „vad” melléknév?
A Dörgedelemmel

B Tavaknak		

C Megárad

B Életképpel		

C Természeti képpel

e) Mivel kezdődik a vers?
A Vallomással

2. 	Tegyél fel két kérdést a Radnóti Miklós verséből megismert beszélőnek, majd válaszold is meg azokat az ő nevében!
Kérdés: 
Válasz: 
Kérdés: 
Válasz: 

3. 	Könyvtári és internetes kutatómunka után pótold a Radnóti Miklóshoz kapcsolódó szavakban a magánhangzókat, illetve a mássalhangzókat! Keresd meg a hozzájuk kapcsolódó megállapítások számát is, és írd a szavak utáni négyzetbe! (A kétjegyű mássalhangzót két vonalra írd!)
a) __ __ e __ e __

b) m __ nk__ sz __ lg __ l __ t

c) __ u __ a __ e __ __

d) __ o __ á __ __ __ö __ __ö __ __ő

1. Első verseskötetének a címe. 2. Ebben a városban született, elemi és középiskolai
tanulmányait is itt végezte. 3. A város egyetemének magyar–francia szakára járt.
4. A kényszermunka neve; a második világháború alatt többször vitték el ide.
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Szeretet, hazaszeretet, szerelem

Összefoglalás
1. 	Írd a képek mellé a költők nevét! Jegyezd le a megismert verseik címét is, és fűzz
mindegyikhez egy-két szót, gondolatot! Azt is leírhatod, milyen érzéseket, hangulatokat keltettek benned a költemények. (Az egyik arcképhez két címet írj!)

2. 	Melyik versben olvastad a következő szavakat? Írd a betűjelüket az 1. feladat megoldásaként adott verscímek mellé!
a) tűz, angyali, tulipánt, csókkal b) hazám, keblem, könnyeim, templomot c) elbukál, ápol, eltakar, verjen d) villám, fény, felleg, dörgedelem e) Duna, tél, nyár, leányka, rózsaszálam f) Isten, jövendőt, sors, küzd g) csillagok, almafa, hangyák, tűz

3. 	Válaszd ki a fejezetben megismert egyik bibliai történetet, és írj róla két igaz állítást!
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4. 	Párosával dolgozzatok! Írjátok a vonalakra, milyen költői kifejezőeszközökre ismertek rá a mondattöredékekből! Egészítsétek ki szóban a meghatározásokat!
1. … élettelen tárgyak, … felruházása emberi tulajdonságokkal …: 
2. … két fogalom azonosítása …: 
3. … legtöbbször a mint kötőszó kapcsolja össze …: 

5. Kösd össze a rímfajta nevét a rímképletével!
páros rím
aaaa

abba

keresztrím

ölelkező rím
xaxa

abba

aabb
félrím

bokorrím

6. 	Milyen szóképekre ismersz az idézetekben? Írd a számukat a megfelelő könyv lapjaira! Nevezzétek meg szóban, mely versekből idéztünk!
1. „Reszket a lelkem, mert
Eszembe jutottál”

5. „Két karodban a halálon,
mint egy álmon / átesem.”

2. „ Kicsiny kis leányka,
Te a nagy világnak
Legnagyobb gyémántja!”

6. „ Szemeid szép ragyogása
Eleven hajnali tűz”

3. „ Szeretsz, rózsaszálam?”

7. „Teli van a Duna,
Tán még ki is szalad.”

4. „ Szentegyház keblem belseje,
Oltára képed.”

8. „Te lehetsz írja sebemnek
Gyönyörű kis tulipánt!”

Megszemélyesítések
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Hasonlatok

Metaforák

Gárdonyi Géza: Egri csillagok

Gárdonyi Géza: Egri csillagok
A regény keletkezése, forrásai
1. 	Gárdonyi Géza a regény megírása előtt hosszas kutatómunkát végzett, amelynek
pontokba szedtük az „állomásait”. Fűzz mindegyikhez minél több kiegészítést, információt! (Azt is lejegyezheted, miért tartod fontosnak a gondos anyaggyűjtést.)

a)	Megismerkedett a helyszínekkel. (Írd a fotók alá, milyen várakat ábrázolnak!)
Jegyezd le, milyen városokat keresett még fel az író!


______________________ ______________________ ______________________
b) Irodalmi forrásokat olvasott.



c) Tanulmányozta a történelmi kort.



Kovács Mihály:
Tinódi Lantos Sebestyén

2. Egészítsd ki a mondatokat!
Két év alatt készült el a regény. Első címe 
alcíme
tatásokban 1899-ben, majd

,

volt. Először a Pesti Hírlap kezdte közölni folykönyv alakban is megjelent.
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Első rész; Hol terem a magyar vitéz?
1. 	Figyeld meg a képeket, és oldd meg a feladatokat!
a)	Kik láthatók a képeken? Nevezd meg a személyeket, és írd le röviden, mit tudtál
meg róluk a regény Első részéből!
A kislány neve:

. Megtudtam róla, hogy 



A kisfiú neve:

. Megtudtam róla, hogy 



A férfi neve:

. Megtudtam róla, hogy 



b) Egészítsd ki a hiányos mondatokat!
A két gyerek 
(Mikor? év, évszak) fürdött a patakban, 

(Hol? hegység, település).
c)	Milyen események követték a rajzon látható
jelenetet? 



2. 	Írd a szereplők neve mellé a hozzájuk kapcsolódó szavak, kifejezések betűjelét!
Cecey: 

Bálint pap: 

Gábor pap: 

Dobó István: 

Móré László: 

Török Bálint: 

a) fakeze, falába volt b) nyelvét Szapolyai János vágatta ki c) harmincegy éves, még
nem nősült meg d) két napon át temette Kishida halottait e) egykor Dózsa György
kincstartója volt f) egy nagy vágás van az arcán g) nem végzett Jumurdzsákkal, de
az amulettjét elvette h) „jól megtermett, javakorú ember; csupa izom és mozgékony
ság” i) Szigetvár ura
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Gárdonyi Géza: Egri csillagok

3. 	Értelmezd Jumurdzsák szavait: „Ma nekem, holnap neked”!
a) A regénybeli helyzetre: 

b) A regénytől elvonatkoztatva: 


4. 	A birkát nyíró jobbágyokat így jellemzi az elbeszélő: „A kezükben olló, az oldalukon
kard.” Értelmezd a rövid „korrajzot”!



5. 	A regény két szereplője, Cecey és Dobó beszélgetésük során történelmünk közel
fél évszázadát idézik meg. Fűzz a Cecey által említett személyekhez néhány fontos
megállapítást, jellegzetes évszámot!

Kinizsi Pál portréja
(ismeretlen szerző)

Andrea Mantegna:
Mátyás király

Somogyi Győző:
Dózsa György

„Aztán végeztem Dó
zsával, aki, elhidd nekem, a hősök hőse volt.”

„Kinizsivel kezdtem.”
___________________

„Mátyás király engem
a nevemről szólított.”

___________________

___________________

___________________

___________________

___________________

___________________

___________________

___________________

___________________

___________________

___________________

___________________

___________________

___________________

___________________

___________________

___________________

___________________

___________________

___________________
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Második rész; Oda Buda!
1. Olvasd el a szöveget, és oldd meg a feladatokat!
A nevető harmadik
1526 végén két királya volt Magyarországnak: a székesfehérvári országgyűlés 1526. november 10-én Szapolyai Jánost választotta királlyá, akit másnap I. János néven meg is koronáztak. Alig
egy hónappal később a Pozsonyban tanácskozó tizenhárom magyarországi főnemes és főpap Habsburg Ferdinándot választotta
uralkodónak. A két király erejét az egymás elleni küzdelem őrölte
fel, ezért alig törődtek az ország védelmével.
1540 júliusában I. János meghalt. Izabella királyné Budán ma- Szapolyai János
radt gyermekével, az újszülött János Zsigmonddal. 1541-ben a
Habsburg-csapatok Roggendorf vezetésével Buda elfoglalására indultak. A nagyszámú osztrák, német, cseh és magyar alakulatokból álló sereg több mint három hónapig ostromolta a várat (1541. május 4-e és augusztus 21-e között). A vár védelmét
Fráter György (Szapolyai kincstartója, tanácsosa, a csecsemő király gyámja) és Török Bálint dunántúli főkapitány vezették. A védők mindaddig kitartottak, amíg az I. Szulejmán vezette török
felmentő sereg meg nem érkezett. A győzelemnek azonban hatalmas ára volt: a szultán megszállta Budát, és az ország középső
harmadával együtt a Török Birodalomhoz csatolta. Buda közel
százötven évig volt idegen uralom alatt, a városból csak 1686- Barthel Beham: Habsburg
Ferdinánd
ban sikerült kiverni a török csapatokat.
(A Wikipédia I. János magyar király és Buda ostroma [1541] című szócikkei nyomán)
a) Mely eseményekhez kapcsolódnak a következő évszámok?
1526. november 11.: 
1526. december: 
1541. augusztus 21.: 
b) H
 ogy hívták Szapolyai János feleségét? Húzd alá a szövegben!
c) Húzd alá a megfelelő szót! Kiderül-e a szövegből, hogy
• mi volt Habsburg Ferdinánd fiának a neve? igen
nem
• ki vezette a Habsburg-csapatokat? 		
igen
nem
• hol választották királlyá Szapolyai Jánost?
igen
nem
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d) Fejtsd ki, miért nem törődött a két király az ország védelmével!


e) Értelmezd a szöveg címét! (Azt is írd le, ki lett a harmadik!)



2. 	A regény alapján írd a szereplők nevét, rangját a megfelelő helyre! (Toldalékolhatod
is a szavakat.)
Török Bálint, janicsáraga, Hajván, Gábor pap, János Zsigmond, Tulipán
a)	Bornemissza Gergő és 
	
merény
letet terveznek a szultán ellen. Azonban nem az uralkodó, hanem egy díszes öltözetű
lesz a robbantás áldozata.
b)	
Amikor a törökök csellel elfogják Gergőt, a fiú
foglyának tetteti magát.
c)	Gergő elcseni

az egri vár alap-

rajzát, a többi rajzot pedig darabokra vágatja a mit
sem sejtő férfival.

Pieter van der Heyden: Szulejmán

d) A szultán magához kéreti a kis 
e) Szulejmán rabláncon viszi magával Konstantinápolyba 

3. 	A regényből idézünk részleteket. Válaszolj a hozzájuk kapcsolódó kérdésekre!

a) „Mindennap ellopja a pincekulcsot a cudar, pedig mindennap máshova dugom.”
• Ki a megszólaló? 
• Kit jellemeznek a nem igazán dicsérő szavak? 
• Miben lesz majd ez a személy Gergő segítségére? 

b) „De hiszen azt mondták, hogy a pap felakasztotta!”
• Kik a beszélgetők? 
• Kiről gondolták, hogy már rég meghalt? 
• Mikor és hol pillantották meg? 
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c) „ Nem tudjátok, mi az: tigris barlangjába bocsátani be egy kisdedet. Ki tudja:
visszatérhet-e onnan?”
• Kinek a szavait olvastad? 
• Mit takar a „tigris barlangja” kifejezés? 
• Visszatérhetett-e onnan a gyerek? 

4. 	Számozással állítsd sorba a Második részben elbeszélt eseményeket!
A
 németek szerették volna bevenni Buda várát, ezért a magyar urak segítséget
kértek a török szultántól. Szulejmán hatalmas seregével be is vonult az országba.
B
 udát harc nélkül, csellel foglalták el a törökök: amíg a kis királyt a török táborba vitték,
addig a janicsárság beszállingózott a városba, és elfoglalta a várat.
A
 királyi udvar elindult Erdélybe, Lippára,
ezért Éva és Gergely búcsút vettek egymástól.
G
 ergely megtudta, hogy Cecey Éva már a királyi udvarban szolgál. A fiú attól félt, hogy
így már nem lehet Vicuska a felesége.
A
 szultán azt kérte, hogy a kis királyt, János
Zsigmondot méltó kísérettel vigyék a táborába.

Buda elfoglalása 1541-ben (török miniatúra)

5. 	Alkoss szóláncot! Juss el a felső szavaktól az alsó
szavakig egy-egy betű megváltoztatásával!
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Harmadik rész; A rab oroszlán
1. Tegyél egy pipát azok mellé az események mellé, amelyekről a regény Harmadik ré

szében olvastál! Írd be az üresen maradt négyzetekbe, hogy a regény hányadik részében történt a leírt esemény!
a) T
 örök Bálint – mielőtt a szultánhoz ment – elbúcsúzott legénységétől. 
b) A törökök elől Cecey udvarába menekült be az egész
falu népe. 
c) Cecey elzavarta Gergőt, mert máshoz akarta adni a
lányát. 
e) Vicuska és Gergely örök hűséget fogadtak egymásnak a gyalui havasokban.
e) Gábor pap elvette Jumurdzsáktól az amulettjét.

2. Fejtsd meg a keresztrejtvényt!
1.	A királyné őt szemelte ki Éva férjének
(Ádám).
2.	Török ruhát öltött magára,
hogy urát kiszabadítsa.
3.	Török Bálinttal együtt
3.
raboskodott (István).
4. A talizmángyűrűn öt volt belőle.
5.	Gergő segítője volt
a lányrablásban
6.
(csak családnév).
6. Konstantinápoly másik neve.
7.	Gergely és társai … énekesnek öltöztek.
8. „Az én nevem Százezer …”

1.
2.

4.
5.

7.
8.

Megfejtés: 
Magyarázd meg, mit jelent a kifejezés, és hogyan kapcsolódik a regényhez!
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3. Párosával dolgozzatok! Elevenítsétek fel a jellemzésről tanultakat, és írjátok a Vicuskát bemutató szövegrészekhez, milyen jellemzési módra ismertek bennük!
(Csak a betűjelet írjátok az idézet mellé!)
a) Az elbeszélő maga mutatja
be a szereplőt.
b) Más szereplő beszél róla.
c) Beszélteti.
d) Cselekedteti.
e) Bemutatja a környezetét.
f ) Külsejének, cselekedetének
leírásával jeleníti meg hangulatát, lelkivilágát.

„Még így csupaszon is látszik rajta, hogy úrileány:
kövér, mint a galamb, és fehér, mint a tej. Ahogy
ugrándozik a vízben, a két kis szöszke hajfonat ideoda röppen a hátán.”
„– Fegyvert is forgat?
– Micsoda? Olasz vívókat győzött le a nyáron. Az
tán hogy lő, hogy lovagol! Hét férfi kitelnék ebből, s
még mindig maradna benne egy tüzes ördög.”
„Abban a cseresznyeszínű atlaszruhában szökött
el, amelyikben énekelt.”

4. 	Összekeveredtek az olvasott részekhez kapcsolódó események. Tegyél rendet köztük! Írd a számokat a megfelelő helyre!
Első rész; Hol terem a magyar vitéz?
Második rész; Oda Buda!			
Harmadik rész; A rab oroszlán		
1. S
 zulejmán szultán visszaindult Törökországba, és magával vitte Török Bálintot.
2. Cecey Éva és Bornemissza Gergely Vajdahunyad várának kápolnájában megerősítették házassági fogadalmukat.
3. A lányuk esküvőjére tartó Ceceyéket törökök támadták meg a Berettyó partján.
4. Gergelyt és Vicuskát foglyul ejtette Jumurdzsák a Mecsekben.
5. 1541-ben Budát harc nélkül, csellel foglalták el a törökök. Így az ország három
részre szakadt.
6. G
 ábor pap megkegyelmezett Jumurdzsáknak, de elvette tőle az amulettjét.
7. A Szulejmán elleni merénylet nem sikerült: a janicsáraga halt meg helyette.
8. Cecey Péter fiává fogadta Bornemissza Gergelyt, Dobó István pedig egy meggyszínű kardot kötött a fiú derekára.
9. Gergelyéknek sikerült találkozniuk Török Bálinttal, a „rab oroszlán” kiszabadítása azonban kudarcba fulladt.
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Negyedik rész; Eger veszedelme
1. A regény és a tankönyv 226. oldali vázlata alapján töltsd ki a táblázat üresen hagyott részeit!

Megtörtént események

Bornemissza Gergely életének eseményei

1545–1552: fontos végvárak
eleste

Bornemissza Gergely Sopronból Egerbe
megy 250 katonájával

1552. szept. 9.: 

Jumurdzsák elrabolja 





1552. szept. 16.: 

Éva és Miklós diák is �������������������



indul a térképpel és a gyűrűvel

2. Írd be az egri vár alaprajzába a következő helyszíneket: Dobó-bástya, árok, Bebek-bástya!

3. A szereplők szavait idézzük a regény Negyedik részéből. Válaszolj a hozzájuk kapcsolódó kérdésekre!
a) „ Hiszen éppen azért ment az uram is Egerbe. Csak szegény apám el ne ment vol
na vele! Gondolja csak: hetvenesztendős ember. Keze, lába fából. És elment az
urammal!”
• Kik beszélgetnek, és melyik városban?

• Milyen rossz sejtése van az asszonynak? Beigazolódik-e a félelme, vagy feleslegesen aggódott?
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b) „Hát csak az, hogy bolond kecske az, amelyik nekiugrik a késnek!”
• Értelmezd a kassai ember szavait!


• Milyen választ adott rá – szóban és tettben egyaránt – Gergely?


c) „Béka a neve. Mikor ez kuruttyol, a török megérzi az esőt!”
• Ki/mi is ez a béka? Értelmezd a várkapitány szavait!


4. Írd a nevek után a hozzájuk kapcsolódó megállapítások és idézetek betűjelét!
Bornemissza Gergelyné, Éva: 

Jumurdzsák: 

Bornemissza Jancsi: 

Török Bálint: 

Bornemissza Gergely: 

Dobó István: 

a) 1552-ben halt meg, több évvel a felesége halála után. „A bilincseit csak a halál ol
dotta le.” Az ő két fia nem volt ott Egerben.
b) A kisfiú „hatéves, fekete szemű gyerek […], oldalán remek kis aranyozott marko
latú kard. A hüvelye kopottas piros bársony”.
c) 1552-ben Sopronban élt a kisfiával. Réz Miklós diáknak épp ruhákat válogatott,
miközben férje egyik mellényében egy kis papirost talált. A diák felismerte, hogy
azon Eger várának az alaprajza látható.
d) Balogh Tamásnak nevezte magát Éva előtt, állítása szerint különleges gyűrűket
keresett megvételre. Az asszonyt rossz érzés fogta el a férfi láttán. Később kiderült, hogy elrabolta Jancsikát.
e) Huszonhat éves volt, Eger várának egyik főhadnagya. Állítása
szerint ő Dobó István „leghívebb
katonája”.
f) „ A fenyegetéstől nem ijedünk
meg. Alkuba nem bocsátkozunk.
A haza nem eladó semmi pén
zen.”
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Ötödik rész; Holdfogyatkozás
1. A képek a regény egy-egy eseményét idézik fel. Fűzz mindegyikhez egy igaz és egy
hamis állítást!













2. Írd le, milyen események előzték meg az alábbi tetteket, kijelentéseket!
a) „ Arca sápadt volt és átmagasztosult. Fölemelte az égő fáklyát, és belecsapta a
puskaporba.”

b) „ Az ostromot voltaképpen a leves verte vissza. A török hozzá volt szokva tűzhöz,
kardhoz, kopjához, de a forró leveshez nem.”


_

c) „Gergely a várnak az esze. Az ő elméjét nem szabad elvonni a vár védelmétől egy
percre se.”


3. Húzd alá azokat a szavakat, amelyek igazzá teszik az állítást!

a) Éva és Török Jancsi / Réz Miklós az alagúton keresztül akartak bejutni a várba.
b) A magyar kém Hegedűs / Varsányi / Sárközi volt.
c) Az árulót felakasztották / elengedték / a törökök kezére adták.
d) G
 ergely csak akkor hitte el, hogy Jancsika Jumurdzsáknál van, amikor a török bedobta a várba a kisfiú levelét / játékkardját / gyűrűjét.
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4. 	Ki mondta, kinek mondta a következő szavakat? Szóban mutasd be a helyzetet is,
amikor a szavak elhangoztak!

„A gyermek az én
hibámból veszett el, az
én segítségemmel kell
megkerülnie . Mihelyst
megkerül, fogom a
vándorbotot, s megyek az
iskolába.”

__________________________________
„A várnak föld alatti
útjai is vannak . […] Ihol
van: ezek a vörös
vonalak . […] Nekem be
kell jutnom még ma!”

__________________________________

„Én a törököt csak a víztartóba akartam becsalni .
A várat feladni nem
akartam. […] Gondoltam,
az én érdemem lesz, ha
magam pusztítok el ezernyi törököt.”

__________________________________
„Kutya van a kertben […]
A katonák morognak
Dobó nagyságos úrra.
Azt mondják , hogy a
török minden jót ígér,
ő meg semmit. Választani
kell .”

__________________________________

5. 	Válaszolj a kérdésekre a megfelelő számok bekarikázásával!
a) Szalkay Balázs hamar felismerte az álruhába bújt Éva asszonyt. Kinek adta ki
magát a nő, milyen nevet mondott a bemutatkozáskor? Azt mondta, hogy ő Bornemissza Gergelynek a/az… .
1. testvére, Bornemissza János
2. apja, Bornemissza János
3. testvére, Bornemissza Péter
b) 1
 541-ben Bornemissza Gergely elcsente Hajvántól Eger várának az alaprajzát.
Hogyan jelölték a pergamenlapon a föld alatti utakat?
1. Kék vonallal
2. Vörös vonallal
3. Zöld, szaggatott vonallal
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c) Ki mondta Gergelynek a következő szavakat?: „Negyven törököt vertem le ma ev
vel az egy kezemmel. Mégis sokszor eltűnődöm, hogy az ember csak ember, akár le
van borotválva a feje, akár nincs. És hát mink tulajdonképpen gyilkolunk.”
1. Dobó István
2. Hegedűs hadnagy
3. Mekcsey

Gárdonyi Géza: Egri csillagok

Összefoglalás
1. Készítsd el a tankönyv ismertetője – és könyvtári kutatómunka – alapján Gárdonyi Géza névjegykártyáját az 1901. évi adatoknak megfelelően! Egymás alatt szerepeljen: név (születéskori név), születési idő és hely, jelenlegi lakóhely, foglalkozás!
�����������������������������������������������������
�����������������������������������������������������
�����������������������������������������������������
�����������������������������������������������������

2. Dolgozzatok csoportokban! Soroljátok fel a regény fejezetcímeit, és értelmezzétek
azokat!

Első rész: 

Második rész: 

Harmadik rész: 

Negyedik rész: 

Ötödik rész: 


3. Számozással állítsd sorba a regény eseményeit!
T
 örök Bálint a Héttorony foglya lesz.
J ancsikát elrabolja Sopronból
a félszemű török.
E
 lkezdődik Eger ostroma.
G
 ábor pap megpróbálja felrobbantani
a török szultánt.
J umurdzsák rabul ejti Gergőt és Évát.
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4. 	a)	A regényben található török szavak közül néhánynak megadtuk a magyarázatát,
jelentését. Válaszd ki a meghatározások közül azt, amelyik helyes, és jelöld a táblázatban X jellel!

b) A táblázat utolsó soraiba te írj szót, és adj hozzá meghatározásokat!
Szó

janicsár

Meghatározás

elrabolt keresztény gyerekekből muzulmánná nevelt lovas
katona
Dózsa György keresztesei közé tartozó vitéz
elrabolt keresztény gyerekekből muzulmánná nevelt gyalogos katona

szpáhi

török lovas katona
török gyalogos katona
szegénylegényekből összeverődött katonák csapata

dervis

muszlim (kolduló) szerzetes
női szerzetesrend elöljárója
apátság élén álló szerzetes főpap

pasa

egy tartomány közigazgatási és katonai vezetője
kis templom oltárral ellátott helyisége
muzulmán uralkodó, török császár

müezzin ünnepélyes nyilatkozat valamilyen országos ügyben
az iszlám vallásban a híveket az imára hívó papi személy
istenséget magasztaló költemény
dzsámi

nagyobb mecset
hosszú nyelű lándzsa
árbócos vitorlás hajó
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Jelölés
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5. 	Oldd meg a totót! Karikázd be a helyes válasz jelét!
1. Hány év történéseit írja le a regény?
		
1. Huszonegy év
2. Tizenkilenc év

x. Tizenöt év

2. Kinek a szavait idézzük? „Fogd ezt a kardot. A tiéd. Légy hű vitéze a hazának,
jámbor szolgája az istennek.”
		
1. Török Bálint 		
2. Dobó István 		
x. Bornemissza Gergely
3. M
 elyik település közelében kezdődik a regény története?
		
1. Keresztesfalva
2. Szigetvár		
x. Sopron
4. Melyik évben lett oda Buda?
		
1. 1526-ban		
2. 1541-ben		

x. 1552-ben

5. Hány ember védte Eger várát? Egészítsd ki Gergely szavait! „Vagyunk tehát ös�
szesen száz ember híján …”
		
1. húszezren 		
2. kétezren		
x. ötezren
6. K
 inek az énekére hagyatkozott az író az egri vár bemutatásakor?
		
1. Arany János 		
2. Tinódi Lantos Sebestyén
x. Ilosvai Selymes Péter
7. Ki rendezett filmet a regényből?
		
1. Várkonyi Zoltán
2. Bacsó Péter 		

x. Jankovics Marcell

6. 	Egészítsd ki a megfelelő szavakkal az alábbi mondatokat!

A várbeliek öröme határtalan volt. A világraszóló diadal után
és


letette a kapitányi tisztséget. A király
nevezte ki az egri vár főkapitányának.

7. 	Magyarázd meg, hogyan győzhette le egy maroknyi magyar sereg a hatalmas török
hadat!
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Regények bűvöletében
Daniel Defoe: Robinson Crusoe
1. 	Dolgozzatok csoportokban! Írjatok a pókhálóábrába olyan szavakat, amelyek Defoe regényéről az eszetekbe jutnak! A megbeszélés után karikázzátok be azt a három kifejezést, amelyet a legtöbben lejegyeztetek! (Ha valamelyik hiányzik az ábrátokból, azt pótoljátok!)
_______________________
_______________________
_______________________
Daniel Defoe:
Robinson Crusoe

____________________
_______________________

_______________________
_______________________

_______________________

2. 	Válaszolj a kérdésekre a megfelelő szavak aláhúzásával!
a) Melyik században játszódik a regény története?
		 a 16. században		
a 17. században		
a 18. században
b) Melyik földrész közelében lehetett a lakatlan sziget?
		
Ázsia		Afrika		Amerika
Ausztrália
c) Hány évet töltött Robinson Crusoe a szigeten?
		 8 évet		
18 évet		
27 évet
d) Melyik évben írta meg Defoe a művet?
		1619-ben
1719-ben
1749-ben

3. 	Párosítsd a regény eseményeit azok idejével! Írd a megfelelő helyre a dátumokat!
(Nagyon figyelj, mert négy kakukktojás is van a felsoroltak között!)
1687. június 11.

1649. szeptember 30.

1686. december 19.

1687. április 11.

1659. szeptember 30.

1632

1688. december 19.
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1612

Regények bűvöletében

a) Zátonyra fut a hajó, és csupán
egyetlen túlélő marad a legénységből.


b) Robinson megérkezik Angliába,
ahol már harmincöt éve nem járt.


c) Robinson az angol hajó segítségével elhagyja a lakatlan szigetet.

d) Angliában, York városában megszületik Robinson Kreutznaer.





4. 	a)	Adj egy-egy találó, kifejező címet a regényhez készített illusztrációknak!

��������������������� ��������������������� ���������������������
��������������������� ��������������������� ���������������������

��������������������� ��������������������� ���������������������
��������������������� ��������������������� ���������������������
b)	Ismerd fel, mely képekhez tartoznak az alábbi idézetek és leírások! Írd a számokat a cím után a vonalra! (Egy képhez több számot is írhatsz. Egy idézet pedig kakukktojás, sehová sem írható.)
1. „Elsőként a nevemet tanítottam meg neki.” Az állat a Poll nevet kapta.
2. „[…] állataim naponta öt-tíz liter tejet adtak. […] Készítettem vajat, sajtot […].”
3. A zátonyra futott hajót a tengerár a part közelébe sodorta.
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4. „Most mindenekelőtt a biztonságomról kellett gondoskodnom […].”
5. „[…] idejében menekítettem ki minden rakományt, ami hasznomra lehetett […].”
6. „ […] közel egy évembe telt, mire teljesen befejeztem kis erődítményem építését […].”
7. „[…] nekiláttam lakásom bebútorozásának […].”
8. „ A hátamon a kosaram, a vállamon a puskám csüngött. A fejem felett pedig egy
ormótlan, csúf kecskebőr ernyő himbálózott […].”

5. 	Képzeld magad Robinson helyébe! Írj segítségkérő levelet, amelyet aztán egy ma-

dár lábára erősítve vagy palackpostával fogsz elküldeni! (A célod természetesen az,
hogy mielőbb rád találjanak.)

6. 	Fejtsd meg a rejtvényt, és megtudod, hogy a kalandregény melyik típusába tartozik
Defoe regénye. (Lóugrásban haladj, és a jobb felső sarokból indulj!)
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Megfejtés: ������������������������������������������������������������
		 Add meg a fogalom magyarázatát!
���������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������
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Regények bűvöletében

Kuckó – Olvassunk együtt! – Antoine de Saint-Exupéry: A kis herceg
1. 	A regényhez készített illusztrációkból válogattunk néhányat. Válaszolj a képekhez
kapcsolódó kérdésekre, és oldd meg a feladatokat!

A „Légy szíves, rajzolj nekem egy bá
rányt!” kérésre a pilóta rajzolt egy állatkát, a kisfiú azonban többször is újat
kért. Írd le, miért szeretett volna a gyerek egy bárányt!

Az elbeszélő szerint a kis herceg bolygóját eddig csak egyetlenegyszer észlelték. Ki és mikor látta meg távcsövén a
bolygót?









Melyik rajzot választotta végül? Miért
éppen azt?

Mi a bolygó neve? 
Miért fontos az elbeszélő szerint, hogy
ezeket a részleteket közölje?









Egészítsd ki a mondatokat a 2. fejezet
alapján!
„Ez már nagyon 
. Csi
nálj egy másikat nekem.” […] Csakhogy
ez nem
, hanem kos. En
nek szarva van. Megint újat rajzoltam.
Ez sem volt jó neki, akárcsak az előzők.
– Nagyon
. Nekem olyan
bárány kell, amelyik 
”

Egészítsd ki a mondatokat a 27. fejezet
alapján!
„És ennek bizony immár
éve. S én
még soha senkinek sem meséltem el ezt
a történetet. […] De tudom, hogy vissza
tért
, mert mikor fölkelt a
nap, 
Annyira mégsem volt ne
héz…”
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Adj címet a regény szövege alapján a
képnek! 
Miért tartotta fontosnak az elbeszélő,
hogy gyorsan elkészítse ezt a rajzot?

A magvak a „föld titkos mélyén alusz
nak, míg csak az egyiknek eszébe nem
jut, hogy fölébredjen”. Idézd fel az 5. fejezetből a jó és a rossz magvakról szóló gondolatokat! Értelmezd, mire utalhat velük az elbeszélő!

Egészítsd ki a mondatokat a 8. fejezet
szövege alapján!
„Különben sem félek a
.
A huzattól viszont irtózom. Nincs vélet
lenül valamilyen szélfogód?”
„Esténként tégy majd
alá.”
„A virágok szavát sosem szabad meg
hallgatni.
kell őket, be
szívni az illatukat.
Miközben a rókával beszélgetett, a kis
herceg megértette, miért fontos számára a rózsája. Írd le, mi adja a virág értékét!





















2. 	Satírozd be ceruzával a kérdésekre adott helyes válaszok betűjelét!

a) „ Ma éjszaka épp egy éve. Ma éjjel a csillagom pontosan a fölött a hely fölött lesz,
ahol egy esztendeje a földre hullottam” – mondta a kis herceg a pilótának. Az
egyévnyi időből mennyit töltött a kisfiú a pilótával?
A két hónapot		

B egy hetet 		

C hat hónapot

b) A regény szereplői egy-egy embertípust jelenítenek meg. Mi jellemzi a lámpa
gyújtogatót?
 indig időzavarral küzd.
A M
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B Kérdés nélkül végzi a dolgát.

C Önző.

Regények bűvöletében

c) Milyen embertípust jelenít meg az üzletember?
A a fontoskodó embert

B a csak önmagával törődőt

C az uralkodó típust

d) Melyik szereplőre jellemző, hogy gépiesen jegyzi az adatokat, de tapasztalatai
mindezekről nincsenek?
A a rókára		

B a kígyóra			

C a geográfusra

e) Hogyan folytatódik az idézet? Számodra én is csak ugyanolyan róka vagyok, mint
a többi száz- meg százezer. De ha megszelídítesz …”
A „sírnom kell majd”

B „rád bízom a titkomat”

C „ szükségünk lesz
egymásra”
f) A
 kis herceg az író legkedvesebb regénye volt, az alkotás 1939-ben keletkezett.
Mikor jelent meg a mű?
A 1940-ben		

B 1943-ban			

3. 	Készíts ötsorost a kis hercegről!

C 1953-ban

kis herceg
(név)

_______________________ _______________________
(2 tulajdonság)
_____________________ ______________________ ____________________
(3 cselekvés)
_______________________________________________________________________
(egy négyszavas mondat)
____________________________
(Egy szó, amely a szereplővel kapcsolatban legelőször az eszedbe jut.)

4. 	Biztasd egyik ismerősödet, hogy ő is olvassa el a regényt! Érvelésedben írd le azt is,
neked miért volt különösen emlékezetes és tanulságos a mű!
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Év végi ismétlés
1. 	Az irodalomkönyved rajzaiból válogattunk néhányat. Biztosan könnyen felismered, melyik alkotást illusztrálják. Írd le a művekre vonatkozó adatokat, és egészítsd
ki a hiányos mondatokat!

Az elbeszélő költemény írója:

A regény címe:

_________________________________
A történet úgy ér véget, hogy

_________________________________
Írója:

_________________________________

_________________________________
Tanulságos volt számomra, hogy

_________________________________
Egy metafora a műből:
_________________________________

_________________________________

_________________________________

_________________________________

A mű címe:

A képen látható szereplők:

_________________________________
A ballada műfaji sajátosságaira néhány
példa a műből:

_________________________________
A főszereplő tulajdonságai:

_________________________________

104

_________________________________

_________________________________

_________________________________

_________________________________
A mű írója és műfaja:

_________________________________

_________________________________

Év végi ismétlés

A mű címe:

Az elbeszélő költemény írója és címe:

_________________________________

_________________________________

A történet mintegy __________ év ese-

Matyi több álruhát öltött, volt �������

ményeit beszéli el.

������������������������������ is.

A regény a kalandregény egyik változata,

A történet úgy zárult, hogy ���������

robinzonád, amely 

��������������������������������

_________________________________

��������������������������������

��������������������������������

��������������������������������

2. 	Jelöld az idővonalon a felsorolt eseményeket! (Csak a betűjelzést írd a megfelelő
helyre!)

1700

1750

1800

1850

1900

1950

2000

2050

a) Arany János megírja a Toldi című elbeszélő költeményét.
b) Könyv alakban is megjelenik Gárdonyi Géza Egri csillagok című regénye.
c) Elhunyt Radnóti Miklós, a Bájoló című vers költője.
d) Daniel Defoe megírja Robinson Crusoe című regényét.
e) Fazekas Mihály átdolgozza Lúdas Matyi című költeményét, és kiadatja Bécsben.

3. 	Írj két-két kérdést az alábbi fogalmakhoz, majd tedd fel őket az osztálytársaidnak!
Líra: __________________________________________________________________
______________________________________________________________________
Időmértékes verselés: ____________________________________________________
______________________________________________________________________
Monda: _______________________________________________________________
______________________________________________________________________
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4. 	Töltsd ki a táblázatot a megismert művek alapján! Ha a mű népköltészeti alkotás,
akkor azt írd a szerzőhöz rövidítve (népk. alk.)!
Szerző

Mű
A fehér ló mondája

Műfaj

Kőmíves Kelemenné
Fazekas Mihály
monda
Mátyás anyja
regény

5. 	Nevezd meg, milyen költői kifejezőeszközre ismersz a versrészletekben! Írd le azt
is, melyik műből idéztünk!
A mű szerzője és címe: 

Példa
„A fiú betoppan; szive égő katlan”

Szókép, nyelvi alakzat

„Hárman sem birnátok súlyos buzogányát”
„Lelkemből lelkezett gyönyörű magzatom”
„Mint komor bikáé, olyan a járása”
„Sült hús, fehér cipó, kulacs bor van benne”
„Az Isten haragja megütött egy hajdút”
„Átok és hazudság minden ige szádban!”
„Zörgetne is, nem is; bátorsága nincsen”

6. 	Rendezz békítő tárgyalást a tanév során megismert művek szereplői között! Ki kivel béküljön ki, miért haragszanak egymásra?

a) ______________________________ béküljön ki 
Azért haragszanak egymásra, mert 

b) ______________________________ béküljön ki 
Azért haragszanak egymásra, mert 
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7. 	Egészítsd ki a fogalmak meghatározásait, majd írd le a szerkezeti elemek nevét!
Az alaphelzetet
alaphelyzetetmegváltoztató
megváltoztató_______
____
, aa történet
történet
további eseményeinek
eseményeinekaa ___________
___________

A ______________________________
a

, terjedő rész,

az események összefüggő sora.

_______________________________
_________________________________

_________________________________

Az alaphelzetet megváltoztató
Megismerhetjük
belőle az események
______

A cselekmény ___________________

,

, a történet
, és a

további eseményeinek
szereplőket,
valamint aa ___________
mű kiinduló

része, a történet

,

végkifejlete.

_______________________________
(alap-)
helyzetét.
_________________________________

_________________________________

A cselekmény leglényegesebb ______
, csúcspontja.

_________________________________

8. 	A tanévben sok irodalmi alkotással ismerkedtél meg. Válassz ki közülük kettőt!

a) Rajzolj le egy-egy fontos jelenetet a művekből! A képregényhez hasonlóan írd le
röviden a szereplők megszólalásait buborékban!
b) Jegyezd le a művek címét is a vonalra!

Cím: _____________________________

Cím: _____________________________
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