2020.05.12.
5. oszt. irodalom
Téma: Témazáró dolgozat
Mivel a regény végére értünk, és remélem a filmet is megnézted, szerintem nem lesz nehéz a
totó kérdéseire válaszolni. Ha valamiben nem vagy biztos, nyugodtan nézz utána a rövid
tartalmakban, vagy az interneten! Határidő: 2020.05.15. Aki ezután küldi, nem fogadom el!
Csak a kérdés sorszámát és mellé a helyes választ kell beírni a füzetbe! Pl.:
1.-1,
2.-x
3.-2 stb. Minden kérdés számát új sorba írd!
1. A történet egy meleg nyári napon kezdődik, egy tanteremben, ahol épp ….. óra van.
1 latin
2 irodalom
x természetrajz
2. A Pál utcaiak játszóhelyén szigorú törvények uralkodtak, melyik volt a legfontosabb?
1 Aki belép a grund kapuján, az tartozik maga után gondosan bereteszelni az ajtót
2 Nemecseknek mindig haptákba kell magát vágnia és némán szalutálni
x A kapitányok, főhadnagyok, hadnagyok minden találkozáskor szalutálnak egymásnak
3. Mi volt az akadálya Nemecsek tiszti kinevezésének?
1 Ha őt is előléptetnék, nem lenne egyetlen közlegény sem, akinek parancsolhatnak
2 Nem volt még elég bátor.
x Egy tiszt nem lehet pityergős.
4. Nemecsek szem- és fültanúja lesz Geréb és Janó beszélgetésének.
Mit tud meg ebből a beszélgetésből?
1 van még egy áruló a Pál utcaiak között
2 Geréb pénz és szivart ígér, ha a tót elkergeti a fiúkat a Grundról
x Geréb lett a vörösingesek új vezére
5. Nemecsek haladéktalanul értesíteni akarja Bokát, Janó és Geréb beszélgetéséről, ezért
magyarázat nélkül otthagyja az ülésező gittegyletet, mire ők…
1 gyávának és árulónak mondják Nemecseket, a nevét kisbetűvel írják a jegyzőkönyvbe
2 örök haragot esküsznek ellen
x elhatározzák, hogy többé nem engedik be a Grundra játszani
6. Miért gerjed haragra Áts Feri, mikor meghallja, hogy Geréb megvesztegetéssel akarja
megszerezni a Grundot?
1 dühös, mert Geréb nem kérte ki véleményét, mielőtt cselekedett
2 nem akarja, hogy egy áruló segítsen a vörösingeseknek
x alattomos dolognak tartja a megvesztegetést
7. A vörösingesek fölfedezik a betolakodókat, akik lélekszakadva menekülnek.
Hol tudnak elbújni?
1 a magas fűben
2 a faházban
x a Füvészkert üvegházában
8. Mit tesznek Nemecsekkel a vörösingesek, mikor kiderül, hogy kihallgatta a
beszélgetésüket és visszavette a Pál utcaiak zászlaját?
1 megfürösztik a tóban 2 befogadják maguk közé
x bezárják a fegyvertárba
9. A Pál utcaiak haditervet készítenek. Boka kiosztja a szerepeket. Kit választ maga mellé
hadsegédnek?
1 Nemecseket
2 Richtert
x Cselét
10. Mit cselekszik Geréb, mikor látja, hogy többé nincs helye a vörösingesek közt?
1 visszamegy a Pál utcaiakhoz, és kéri Bokától, hogy vegye vissza a csapatba
2 új csapatot keres, ahol szívesen látják
x személyesen beszél Áts Ferivel és könyörög, hogy maradhasson

11. Miért megy Geréb apja a Grundra?
1 szeretné megkérni a fiúkat, hogy vegyék vissza a fiát a csapatba
2 móresre akarja tanítani a Pál utcai fiúkat
x tudni akarja, hogy a fia áruló-e
12. Nemecsek lázasan botorkál Boka mellett hazafelé. Miközben az ő közlegényszívének
minden fájdalmával egyre csak ezt motyogja:
1 árulónak tartanak
2 kisbetűvel írták a nevemet
x örökre közlegény maradok
13. Mi a célja a füvészkertieknek Nemecsek felkeresésével?
1 átadják neki Áts Feri üdvözletét
2 kérik, ha meggyógyul, legyen a csapatuk tiszteletbeli tagja
x visszaadják neki az üveggolyókat, melyeket erőszakkal vettek el tőle
14. Kinek a váratlan megjelenése akadályozza meg a vörösingeseket abban, hogy
megnyerjék a csatát?
1 Geréb
2 Boka
x Nemecsek
15. Hogy került a beteg Nemecsek a csatatérre?
1 addig könyörgött az édesapjának, még az kivitte oda
2 elszökött otthonról
x sokat javult az állapota, ezért az édesanyja engedte, hogy odamenjen
16. Hogyan jutalmazta meg Boka Nemecseket hősies viselkedéséért?
1 főhadnagyi rangot kapott
2 tábori rangot kapott
x kinevezi kapitánnyá
17. Mi a foglalkozása Nemecsek Ernő édesapjának?
1 suszter
2 szabó
x ács
18. Mit tartalmazott a gittegylet díszokirata?
1 bocsánatkérést
2 előléptetést
x kitüntetést
19. Jóvá tudják-e tenni a gittegylet tagjai a Nemecsek ellen elkövetett hibát?
1 igen és boldoggá teszik a kis haldoklót
2 csak részben, mert Nemecsek nem érti, mit mondanak neki
x nem, sajnos későn érkeznek Nemecsekékhez
20. Milyen szomorú tényt közöl Bokával Janó, a tót?
1 a grund ezentúl a vörösingesek törzshelye lesz
2 a grundot beépítik
x ezentúl tilos lesz a grundon játszani

2020.05.15.
5. oszt. irodalom
Téma: Petőfi Sándor: Szülőföldemen
Olvasd el a verset a TK.: 164. oldalán!
Gondolkodj a TK.: 165. oldalán található 1., 2. és 3. kérdésén!
Fogalmazd meg néhány mondatban saját szavaiddal, hogy miről szól a vers? Mit idéz fel
benne a költő?

