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7. FELADAT:
Az alibbiak kciztil melyikre vonatkozik az a szcivegbeli fordulat, hogy a cukr6.sz ,,bo-
garat iiltetett a fiililkbe" ?

A cukr5sz...
A) Pet6fi S6ndorral kapcsolatos k6rd6seket tett fel nekik.
B) olyan k6rd6seket tett fel nekik, hogy elgondolkodjanak az 6let dolgain.
C) szenved6lyes bog6rgyiijt6 volt.
D) Pet6fi p6ld6j6val akarta v6s6rl6sra birni 6ket.

8. FELADAT:
A szciveg sz6.nd6ka az, hogy fogahnazitsrn6dja hasonlitson a diikok besz6d6re. Sze-
rinted sikeriilt? Vilaszodat a szcivegb6,l hozott p6ld6k alapj6n indokold meg!

9. FELADAT:
A szciveg rnelyik elerne alapj6n kcivetkeztethetiink arra, hogy ezek a tiirt6n6sek a
W. szhzad rndsodik fel6ben jftsz6dnak?

A) Mert g6pek csak napjainkban l6teznek.
B) A p6nznemboL lehet kovetkeztetni.
C) A cukr6szd6t a r6gi korokban sosem mondt6k cukinak, sem a fagylaltot fagyinak.
D) A vil6gegyetemr6l korAbban nem gondolkodtak a gyerekek, csak mostans6g.

10. FELADAT:
Az iskold.ban n6h6nyan a tcirt6net eirn6r6l besz6lgetnek. Melyiktik v6lern6nye t6ves
a szciveg cirnvilasztis6ra?

A) Bal6zs: Szerintem nem j6 a cim,6n valami hosszabbat v6laszlan6k, mert ebboll nem de-
riil ki m6g semmi. A cimet rigyis elolvassa az ember,6s annak alapj6n dont, akkor pe-
dig mi6rt ne adjunk hosszabb cimet, merL igy tobb es6ly van arra, hogy elolvassa valaki
ut6na a szoveget.

B) Csaba: A cimv6laszt6s szerintem j6, mert rovid 6s figyelemfelkelt6. A cim alapj6n min-
denkinek esz6be jut a cukrdszda rovidit6se, 6s emellett a cuki aranyosat is jelenthetne.

C) Magdi: J6 ez, de 6n adn6k neki egy alcimet, amely hosszabb. Mondjuk id6zn6k egy iz-
galmas 6s figyelemfelkelt6 vagy a szcivegre jellertrz6 mondatot. Vrgy becsap6s cimet
adn6k, amely utin kideriilne, hogy m6gis m6sr61 sz6l a szoveg. A cuki igy mag6ban tril
rovid cim. Es tril sok mindent jelenthet.

D) Kata: Nem j6, 6pp ez6rt azt hiszem, 6n ink6bb egy mdsik cimet adn6k ennek a szoveg-
nek. A cukinak semmi koze a szoveg tartalm6hoz, rigyhogy nem 6rtem, hogy a szerz6
mi6rt ezt a cimet adta.


