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1.

feladat:

Pontosan hol lakott Apfel von Kripli?

HELYES VATASZ: C
2. feladat:

Mi6rt 6pp Apfel von Kripli almijira esett - a kukac szerint
HELYES VALASZ: C

- a ,,vad|sz"

v6laszt6sa?

3. feladat:

Az alilbbi sorok koziil melyikben szerepelnek olyan kifejez6sek, amelyek mindegyike lugyanazt a szemdlyt jeloli
az elbesz6l6sben?

HELYES VALNSZ: N
4. feladat:
ds mit veszit a kukac azzal,hogy oLtal lia el avadfsz?
HELYES VALASZ:
A di6k vilaszfban az egyes szim elsd szem6lyti f6h6s (a kukac) szempontjib6l m6rlegeli annak el6nyeit
h6trinyait, hogy 6t takllja el a vad6sz, pl.:
. Nyer: Tort6nelmijelent6sdgre tesz szerl, nekrol6got mond 161a egy humorista.
Veszft: A boldog lepke6let lehetosdgdnek elveszt6se.
. Nyer: Dics6 hal6lt.
Veszit: Az eletet.
. Nyer: Egy h6s lett, 6s ahfnfi nem veszi el miis kukac.
Veszit: Nem viilhat pillang6vrl.
Csak az el6nyiiket irja le, a veszit6sre vonatkoz6 6llit6s hirinyzik vagy nem elfogadhat6, pl.:
. Nyer: Az almasztori bevonul a tcirt6nelembe.
Veszit: Elveszti ahinit.
VAGY: Csak a hftr6nyokat irja leo a nyer6sre vonatkoz6 fllitds hiinyzik vagy nem elfogadhat6, pl.:

Mit nyer,

. Nyer: Szdp alm6ja 6s lak6sa volt.
Veszit: Ha nem lovik le, boldogan rdpkcidne a rdtek felett.
. Nyer: A dolgok megismerdsdnek kapuj6t.
Veszit: Az eletet, almflifi.
ROSSZ VALASZ:

Homilyos, pontatlan vagy a t6mit6l elt6r6 v6lasz, pl.:
. Nyer: Egy fiu eletdt.
Veszit: Egy almiit, eddigi otthon6t.
5. feladat:

A kukac a tortdnetben a saj6t ds a vadiisz fi6nak 6rdekeit hol egyezonek, hol egym6ssal ellentdtesnek
l6tja. ird le, hogy mely eset(ek)ben 6llnak - Kripli szerint - egy oldalon, ds hol titkoznek az 6rdekeikl
HE,LYE,S VALASZ:
A di6k k6t kiiliinbiiz6 szerepl6 helyzet6vel tud azonosulni, s megfogalmazzr a k6t szerepl6 kiiziis, illetve
ellent6tes 6rdekeit, pl.:
. Kozcis drdek: A stiglicek leparittyhzhsa.
Erdekiitkozds: Mindkettonek az 6ll 6rdekdben, hogy Tell a m6sikat talAlja el.
. Kcizcis 6rdek: Egy oldalon 6llnak a stiglicek elleni harcban.
Erdekiitkozds: Utkoznek az drdekeik, amikor az akdrdds, hogy kit taldljon el az apa.
Csak a kiiziis 6rdeket irja le, az 6rdekiltkiiz6sre vonatkoz6 r6szhiinyzik vagy nem elfogadhat6o pl.:
. Kozos 6rdek: Kozosen oriilnek, ha sikeriil leparit4'6zni egy stiglicet.
Erdeki.itkcizds:

6s

