
MAGYAR IRODALOM

Evszdzadokig szenveclett a tildn, cle felvirraclt vdgre szabaduldsdnak napja; a hris ....................... torte
szdt ldncait. Cdljdt soha nem tdvesztd nyildval ntegolte a saskeselyiit.

26, Egy gdrdg mitosz is bizonyitja, hogy az embert mfr r6gen foglalkoztatta a repiil6s. Ebb6l a mitoszb6l
val6 az al:ibbi r6szlet. P6told a hi6nyz6 neveket!

A szerencsdtlen apa, utdna kialtott: - ...................! Hol vagyT Merre keresselek? - kiabdlta,
am{g csak meg nem pillantotta a tollakat a habokban. Akkor mar mindent drtett, eldtkozta sajdt
m{ivdszetdt, ds fia holttesftt dtadta a sfrnak.

27. Melyik mondriban olvastil a kiivetkezo szerepl6kr6l?

a) Arany Aty6cska, Napkir6ly, Levego Ttind6rke

A monda cime: .........

b) Ott6, Ursul, Bulcsu, Konr6d

A monda cime: .........

28. Olvasd el figyelmesen az alfbbi id6zetet, majd felelj a k6rd6sekre!

"Szdll a maddr, szdll az dnek
Kdtfidr6l szdp Endhnek;
Zengri maddr dgrul, dgra,
Zengri 6nek szdjrul szdjra."

c) Melyik mfiben olvastdl r6luk?

d) Mit jelentelt az enech szo? ...........

e) Milyen kapcsolat van Endh 6s a csodaszarvas kozt?

29. Minden mond6nak a magva val6s t6ny. Pfrositsd iissze a monda cim6t a felsorolt vat6s t6nyekkel!

Cimek:

a) Az isten kardja b) Beck6 vag,, Bolond6c c) Krctsznahorka d) Lehel kr.irtje

Val6s t6nyek:

A) A sziklaviir val6ban lltezetl, s a bevehetetlensdg hir6ben 6llott.
B) Attila vil6gbirodalma a Kauk6zust6l a Rajn6ig terjedt.
C) Augsburg mellett a Lech mezej6n a kalandoz6 magyarok nagy veres6get szenvedtek Nagy Ott6 ndmet

kir6ly sereg6tol.
D) A v6r ma is 5ll. Neve azt jelenli'. "gyonyorii erdcicske", 6s sok6ig a Bebek csa16d6 volt.
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30. Olvasd el Molnfr Ferenc A Pdl utcai fiilk cimii reg6ny6nek ismertet6j6t, s a pontok hely6re irrJ tz
6rtelemszerfien odaill6 szavakat (egy helyre tobb sz6b6l 6l16 kifejez6s is keri.ilhet)!

A szdzadfordul6 pesti gterekeinek ....... elevenedik meg o ................ lapjain. Izgalmas
ds meghat1an szdp tortdnet ....... iskolds gyerekekrcil, akik ............ tomorillve okos ds

h1sies harccal ....... sztikebb hazdjukat, ct "grundot" a nagyobb, ercisebb fiivdszkertiek
,... . A harc halalos dldozatot is kovetel: a kis Nemecsek, aki "hadi" megbtzatasa
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