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17. Olvasd el figyelmesen az

al|bbi versr6szletet, majd v6gezd el a feladatot!

"Haldoklffdlben volt a hajnali csillag,
Halov(tny sugdra mar csak alig csillog.
Mint gyorsan kiroppent fohdsz eltiint vdgre,
Mikor afdnyes napfolldpett az dgre."
Keress az idfizetben kiilt6i jelz6ket!

ird ki a hasonlatot!
ird ki a megszem6lyesit6seket!
FAZEKAS MIHALY: LUDAS MATYI
18.

Karik6zd be a hamis dllitrisok betiijel6t!

a) Dobrcigi egyszer kegyetlen, hatahnaskod6, m6skor f6l6nk 6s megakizkod6.
b) A Lidas Matyi mrifaja elbesz6l6s.
c) Fazekas Mih6ly mive Egy eredeti magyar rege hdrom levondsban alcirnmeljelent rneg.
d) Lfdas Matyi nem egyszeni szegdnyleg6ny, mag6ban hordozza Fazekas Mih6ly kor6nak, a felvil6gosoddsnak az eszmdit

19, "Hdromszor veri ezt kenden Ludas Matyi vissza!"

a)

szLzotven

b)

hetvencit

20. Osszekeveredtek a sziiveg montlatai.

- H6ny botiit6s v6r Diibriigire?

c) hhromsztn

ird

le a helyes sorrendet!

(l)

Alaposan e1vert6k, de Matyi sz6tlanul firte. (2) Szavftt 6llta, ds bety6rul ellftla abajit a gogosen
besz6lo, jobbiryynyuz6 foldesfirnak. (3) Sziinteleniil bosszrij6ra gondolt, sok 6jszak6t toltott emiatt iimatIarrul. (4) Hires volt lustasrig6r6l. (5) A verds napj6t6l fogva szorgalmasan tanult, ffradhatatlanul szerezte
az ismereteket. (6) C6lj6t el is 6rte. (7) Az uras6g, Dobrogi, lib6stul elfogatta, 6s udvar6ba cipeltette.

(8) Ltidas Matyi tort6netdt rnindenki ismeri. (9) Egyszer elvitte anyja lib6it

a vhsilrba eladni.
(10) ElhatSrozta, hogy h6romszorosan visszafizeti a verdst Dobrclginek, vagyis kamatostul adja meg neki
a krilcsdnt.
A helyes sorrend:
21. Melyik a hel)'es 6llitis?
A Ludos Matyi f6hose

a)
22.

b) elszeg6nyedett nemes.

bety6r.

Ki lehetett
a) Pet6fi

Fazekas

a)

Mihdly kiilt6-barrltja? (Fog6dz6: felvil6gosod6s !)
b) Csokonai Vit6z Mih6ly

S6ndor

23. Fazekas Mih6ly

lira

c) jobb6gyfin.

c) Zrinyi Mikl6s

Matyi tiirt6net6t verses formfban irta. Mi iz alkotfs miineme?
b)

epika

c) dr6ma

A MiToSZoK ES A MoNDAK vILAGA
24. Eg6szitsd ki az akibbi megfllapitisokat!

rendszerint
esemdny.
A tortdnet egyes rdszeit a ndp kepzelete
elemekkel bdv{ti, kiegdsz{ti.
A mese ddestesNdre a .................. . Alapja

25. Az aldbbi mondatokat egy giiriig mitoszban olvastad. P6told ahi6nyz6 neveket!
. . ilgy kfvdnta, hogt az iszonyti biintetds orokkd tartson, mindorokke sinylddj dk, gtotr1dj dk
a leldncolt

