Név: ______________________________ Osztály: ________ Tagiskola.: _____________________

KÉT HÉT – EGY NOVELLA – 2012-2013

I. feladatlap – 5-8. osztályosoknak

Beadás és új feladatlap: 2012 november 27 (kedd)
Pótlási lehetőség: 2012. december 11 (kedd) 18 óra
Kedves Gyerekek!
A Békés Városi Püski Sándor Könyvtár gyermekkönyvtára 5 fordulós vetélkedősorozatának első feladatlapját
tartjátok a kezetekben. A feladat jellege mindig ugyanaz lesz. Olvassátok el az adott művet, s tömören, lényegre
törően válaszoljatok a feltett kérdésekre.
A feladat és a szöveg letölthető: www.gyerek.bekesikonyvtar.hu
Beadási határidő: A kitöltött feladatlapot mindig két hét múlva, a fenti időpontban hozzátok vissza, s akkor
vihetitek el az új feladatlapot is. Az elmaradt feladatot a következő két hét alatt pótoljátok!
A megoldásokat interneten nem tudjuk fogadni, személyesen kell bejuttatni a könyvtárba!!!
A megoldásokat pontozzuk, s évfolyamonként a legjobbakat könyvekkel, a többieket apróbb ajándékokkal
jutalmazzuk. Az eredményhirdetés időpontját az utolsó feladatlap beadásakor tudjátok meg.
Ebben az évben Móricz Zsigmond magyar író munkásságára emlékezünk, aki 70 évvel ezelőtt hunyt el. A
feladatlapokon egy-egy művével kapcsolatos kérdésekre várunk válaszokat.

I . feladatsor: Móricz Zsigmond: Az úr a tornácon
1. Miért mérgelődött az úr, amikor az egyik munkásnak másfél méteres lécre volt szüksége? ________
__________________________________________________________________________________
2. Mit mondott az asszony, hogy csillapítsa férje haragját? ___________________________________
__________________________________________________________________________________
3. Mi okozott újabb bosszúságot az uraságnak, amikor a tornácról a kertbe nézett? ________________
__________________________________________________________________________________
4. Miért nézte azután az óráját, mit akart megállapítani? _____________________________________
___________________________________________________________________________________
5. Mit hozott a felesége reggelire, s mivel kedvezett neki? ____________________________________
___________________________________________________________________________________
6. Mihez hasonlította az asszony a lesben álló férjét? ________________________________________
7. Miért állt lesben a gazda, mit akart megtudni, mivel akart tisztában lenni? _____________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
8. Mi volt az, ami a Kertészné viselkedésében annyira zavarta az urat, hogy kékült a dühtől? ________
__________________________________________________________________________________
9. Mivel büntette az asszonyt, amiért egy időre otthagyta a munkáját, s ezzel pénzt lop ki az ő
zsebéből? __________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
10. Mivel töltötte ezután az idejét az úr? __________________________________________________

