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Kedves Klubtársam!
Lássuk az elsõ feladatsort! Ne feledd, hogy a többszörös választásos

feladatoknál csak akkor kapsz egy pontot, ha minden helyes választ
jelölsz, és hibás választ nem jelölsz be.

Sok sikert, jó munkát kívánunk! Bendegúz

Üresen áll már a kancsó

1. Üresen áll már a kancsó, bort bele!
2. Ide hamar a javából, be vele!
3. Boncidáig folyjon a bor, mint tenger,
4. Ki megállhat még a lábán, nem ember. 

5. Jer ölembe, kincsem, rózsám, itt a bor!
6. Ha megittad, csókra kerül majd a sor:
7. Igyál tehát, ürítsd ki, mert szomjazom;
8. De csókodat, hû csókodat, galambom! 



1. Az elsõ oldalon található vers szerzõjét keressük. Jellegzetes
stílusáról bizonyára felismered a költõt. Ha mégsem, pótold a
hiányzó mássalhangzókat!

_e_õ_i   _á_ _o_

Melyik vers köthetõ szintén az õ nevéhez?

A. Az Alföld B. Himnusz C. Mama D. Altató

2. A versben költõi képeket fedezhetsz fel. Melyikre találsz példát?
(Többszörös választás!)

A. hasonlatra B. metaforára
C. megszemélyesítésre D. festményre

3. Melyik ábrázolt dolog nem szerepel a vers költõi képeiben?

A. B. C.                   D.

4. Hány megnevezése van a megszólított személynek a szövegben?

A. egy B. kettõ C. három D. négy

5. Melyik mûfajhoz közelít az olvasott vers?

A. meséhez B. regényhez
C. mítoszhoz D. népdalhoz

6. A versben sok a felkiáltójel. Milyennek mutatják ezek a vers
beszélõjét?

A. zaklatottnak B. vidámnak
C. erõszakosnak D. szigorúnak

7. Boncidáig folyjon a bor… – milyen mûvek jellemzõ befeje-
zésében szokott szerepelni Boncida?

A. elbeszélésekben B. tájleíró versekben
C. népmesékben D. regényekben

8. Az idézett mû bordal, és a költõ még sok ilyen verset írt. Melyik
mû tartozik még ehhez a mûfajhoz az alábbiak közül?
(Többszörös választás!)

A. A borozó B. Füstbement terv
C. A Tisza D. Hortobágyi korcsmárosné

9. Most, hogy megismertük a mûfajt, ki tudod választani a meg-
felelõ idézeteket is. Melyik származhat bordalból?
(Többszörös választás!)

A. Szép menyecske, savanyú bor, édes csók…
B. Drága kincsem, galambocskám,/ Csikóbõrös kulacsocskám!
C. És a bor vidám hevében/ Füttyentek rád, zord világ!
D. Fogaim közt, óh, de remek!/Ropognak a szõlõszemek

10. Állapítsd meg a feladatsor elején olvasható vers rímképletét!
Melyik a helyes rímképlet és elnevezése?

A. aabb – keresztrím B. aabb – páros rím
C. abab – páros rím D. abab – keresztrím

11. Fejtsd meg a betûrejtvényt!

OS
JÁ

A megfejtésben szereplõ személyrõl szól a szerzõ egyik mûve.
Mi ennek a mûfaja?

A. Mondóka/kiszámolós.
B. Monda/rege.
C. Vers/költemény.
D. Verses mese/elbeszélõ költemény.

12. Fejtsd meg a betûrejtvényt! Melyik
állítás nem igaz a kapott szóra?
(Többszörös választás!)

csó csó csó csó csó

A. Egyszer szerepel a versben.
B. Háromszor ismétlõdik a versben. 
C. Szerepel a címben.
D. Kétszer ismétlõdik a versben.
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