
Ir
o
d
a
lo

m
 8

.   1
. fo

r
d
u
ló

2
0
1
3
–
2
0
1
4
.

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

Olvasd el az alábbi versrészletet!

1. Mostan színes tintákról álmodom. 9. és kellene még sok száz és ezer,
2. Legszebb a sárga. Sok-sok levelet 10. és kellene még aztán millió:
3. e tintával írnék egy kisleánynak, 11. tréfás-lila, bor-színû, néma-szürke,
4. egy kisleánynak, akit szeretek. 12. szemérmetes, szerelmes, rikító,
5. Krikszkrakszokat, japán betûket írnék, 13. és kellene szomorú-viola
6. s egy kacskaringós, kedves madarat. 14. és téglabarna és kék is, de halvány,
7. És akarok még sok másszínû tintát, 15. akár a színes kapuablak árnya
8. bronzot, ezüstöt, zöldet, aranyat, 16. augusztusi délkor a kapualján.



1. Az elsõ oldalon található idézet szerzõjét keressük. Hogy meg-
kapd a nevét, pótold a hiányzó mássalhangzókat! Hol született a
költõ?

_o_ _ _o_á_ _i   _e_ _õ

A. Kápolnásnyéken B. Budapesten
C. Szabadkán D. Érmindszenten

2. A szerzõ nem csak verseket írt. Milyen mûfajban alkotott még?
(Többszörös választás!)

A. regény B. dráma C. novella D. eposz

3. Milyen alakzatokat fedezel fel a fenti részlet vastag betûvel
szedett soraiban? (Többszörös választás!)

A. túlzást B. ismétlést C. fokozást D. felsorolást

4. Párosítsd össze a versben található költõi eszközöket a sorok
mellett feltüntetett számokkal! Melyik kombináció a helyes?

a. szinesztézia b. alliteráció c. gondolatritmus

A. a-8., b-12., c-10-11. B. a-11., b-10., c-9-10.
C. a-9., b-11-12., c-8 D. a-11., b-12., c-9-10.

5. Keresd a párját a szerzõ mûveiben!

Anna – édes, Nero – véres, férfi – ?

A. szegény B. szomorú C. esti D. bús

6. Fejtsd meg a betûrejtvényt! A megoldás visszavezet a versrészlet
két egymást követõ szavához. Milyen költõi képet használ a
szerzõ a megtalált helyen?
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A. megszemélyesítést B. hasonlatot
C. metaforát D. ismétlést

7. A költõnek egy rokona szintén író volt. Melyik állítás igaz az
említett szerzõre? (Többszörös választás!)

A. Orvosnak tanult. B. Rászokott a morfiumra.
C. Öngyilkosságot kísérelt meg. D. Iskolaigazgató volt.

8. A hangszimbolika szempontjából melyik állítást tartod igaznak
a vers 5. sorára? (Többszörös választás!)

A. Mély hangrendû, komor.
B. Magas hangrendû, vidám.
C. Vegyes hangrendû, játékos.
D. Mássalhangzó-torlódások nehezítik a szöveget.

9. Térjünk vissza a vershez! Milyen a vers beszélõjének beszédmódja?

A. erõszakos, durva, visszataszító
B. szerelmes, bús, álmodozó
C. lemondó, szomorú, reménytelen
D. gyermeki, akaratos, lelkes

10. A vers sajátos mûfajt képvisel. Melyik költeménytípusba
sorolhatjuk?

A. elégia B. himnusz
C. ars poetica D. óda

11. Fejtsd meg az anagrammát! Hogyan köthetõ a vershez a kapott
szó?

izmos muri pisszen

A. Ez a személy ihlette a költeményt.
B. Ebben a stílusban írta a költõ a verset.
C. Ez a versben használt idõmértékes versláb neve.
D. Regénycím a szerzõtõl.

12. A szerzõ mûveit többször megfilme-
sítették. Melyik rendezõ rendezett
filmet mûveibõl?
(Többszörös választás!)

A. Horváth Ádám
B. Fábri Zoltán
C. Gárdos Péter
D. Ranódy László
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