I. FORDULÓ
(2020. október 20. – november 3.)
Könyvkaland – olvasásnépszerűsítő verseny V–VI. osztályosokból álló csapatoknak
Irodalom
Kertész Erzsi: A sárkány nyomában. A pásztói oskolamester háza, Pagony, Budapest, 2019.
(részlet)
A regényrészlet abban a korban játszódik, amikor Magyarország három részre szakadt: a
középső területeken a törökök uralkodtak, az ország nyugati és északi felén a magyar
király, keleten pedig az erdélyi fejedelem. Ebben az időszakban folyamatos háborúk
keserítették az emberek életét.
I. Melyik évben játszódik a regényrészlet?

2 pont

________________
II. Nézzetek utána, hogy mit jelentenek a következő kijelentések!

6 pont

•

végvár
________________________________________________________________________

•

janicsár
________________________________________________________________________

•

lovas szpáhi
________________________________________________________________________

III. Írjatok ki a regényből öt tárgyat, amit a pásztói iskolában tanulnak a gyerekek!
5 pont
1. ________________ ; 2. ___________________; 3. __________________
4. _________________; 5. _____________________

IV. A korabeli egyetemeken a hét szabad művészetet tanulták a diákok. Nézzetek utána,
hogy mely tárgyak tartoztak ide!

7 pont

V. Villámkérdések:
1. Miért lesz Gáspár serege a legeredményesebb a csatában?

1 pont

2. Miben kellett jártas legyen egy XVI. századi katonának?

2 pont

3. Mit csinál Gáspár, miközben a „fejében előkészíti a jövendőt”?

2 pont

4. Melyik tantárgyból a legügyesebb Gáspár?

1 pont

5. Hogyan, mivel fegyelmezi a nebulókat Gergely mester?

1 pont

6. Három korabeli személyiséget emleget a regény: egy hadvezért, egy felfedezőt és egy
tudóst. Kik ők?
3 pont

VI. Milyen érzéseket él át Gáspár a labirintusban, miközben a kifele vezető utat keresi?
2 pont

VII. Meséljétek el röviden a Minótaurosz és a labirintus történetét!

8 pont

VIII. „Akire rábízzák a medált azt a feladatot kapja, hogy eldöntse, mit bízzon a sárkány
védelmére.” Képzeljétek el, hogy rátok bízzák ezt a medált. Mit őriztetnétek a
különleges képességű sárkánnyal? Fogalmazzátok meg 6-8 mondatban!

10 pont

Összesen: 60 pont
A második forduló feladatlapját 2020. november 3-án tesszük közzé. Az első feladatlap
megoldásainak beküldési határideje: 2020. november 3. A megoldásokat KIZÁRÓLAG e-mailben
a konyvkaland58@gmail.com címre várjuk, az e-mail „Tárgy/Subject” rovatában feltüntetve:
„Könyvkaland 2020”. A válaszokat számítógépen szerkesztett formában (pl. Wordban) és kézzel
írva is elfogadjuk. A kézzel írottakról jó minőségű fotót kérünk.
Beküldéskor kérjük jelezni minden alkalommal a következőket is: a csapat neve, származási
helye (település iskola), tagjainak neve és osztálya, a csapatot összeállító / vezető tanár neve,
telefonszáma és e-mail címe.

