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7-8. o. FELADATLAP 

Gimesi Dóra- Jeli Viktória-Tasnádi István: Időfutár 

3. forduló
 

Kedves Kisasszonka! 

Egy ártatlansága felől tökéletesen  meggyőzettetett nemes szívnek megnyugtatására 
mindenkor elég a maga virtusának megvallása. 
Én nem vádolom kegyedet, hogy olyasmit tart birtokában, melyre jogosultsága semmiképp 
nincsen. Én tsupán igyekszem elvonni kegyedet azoktól a veszedelmektől melyekbe védelmére 
elégtelen ifjúsága rohan. 
Cserét ajánlok: amennyiben holnap délután kegyeskedik átadni azt, amire hőn áhítozom, s mi 
in concreto engem illet, úgy bármit választhat Mozsár utca hatodik szám alatt található 
régiségkereskedésemből. BÁRMIT: 
Magamat imádságaiba ajánlván örvendezve idvezlem kegyedet: 

Sándor 

Zsófi   : Ez bolond. 
Hanna: Hát… Nem is tudom. 
Zsófi   : Egy bolond csöves! 
Hanna: Nem is csöves, boltja van.  
Zsófi   : Nehogy már bevedd! Tuti, hogy dilis! Meg kéne mutatnod a levelet apádnak! 
Egy kattant tata rád szállt a körzője miatt! 
Hanna felpillantott. Az infotanár szokásához híven mélyen aludt a tanári asztalnál. A 
gépek zümmögtek, a klaviatúrák izzottak a serény diákkezek alatt. Kivétel nélkül 
mindenki csetelt. 
Hanna: Aha. De figyelj. Az a levél…. 
Zsófi   : Az a levél egy baromság. Egyetlen szavát sem értem. 
Hanna: Hát én se nagyon. De ahogy olvastam, az egész valahonnan rohadt ismerős 
volt. A csupán ts-sel, az volt főleg gyanús. Aztán rájöttem, hogy Rogyák Marival 
olvastunk ilyet.  Elővettem a szöveggyűjteményt. Zsófi ez a vén csöves kétszáz évvel 
ezelőtti magyar nyelven írt nekem levelet! 
Zsófi   : Ennek semmi értelme! 
Hanna: Sándor… Sándornak hívják. 
Zsófi   : De ki lehet ez? Valami megkattant magyartanár? 
Hanna: Nem tudom. 
Zsófi   : Jó. most mit akarsz csinálni?  Őszintén. 



ISKOLA: ………………………………………………             NÉV: …………………………………………………………………… 

Hanna ujjai az asztalon doboltak. Tudta, hogy nagyon nem jó ötlet, de azért csak 
leírta. 
Hanna: Odamegyek. 
Zsófi   : Hova?!! 
Hanna: Hát hova? A Mozsár utca 6-ba. 
Zsófi   : Egyedül? 
Hanna: Nyugi, csak megnézem messziről. Az se biztos, hogy van ott régiségbolt. 
Zsófi   : Ne már, Hanna! 
Zsófi   : Veszélyes, nem érted, Vagy tudod mit? Ha minden áron menni akarsz, szólj 
apádnak, hogy kísérjen el! 
Hanna: Jó, majd meggondolom…. 
És Hanna meggondolta. Nem pont azt, amit Zsófi tanácsolt. 
- Szia Tibi, leülhetek ide? – Hannna igyekezett nagyon cukin mosolyogni. Közben 
azért érezte, hogy a kevesebb talán több lenne. 
- Aha – mondta Tibi tele szájjal, és kicsit odébb húzta a tálcáját a menza kopott 
asztalán. 
- Jól néz ki az a rizottó! – lelkesedett Hanna. 
- Rizses hús – igazította ki Tibi. 
- Nagyon jól főz a nagymamád! 
- Aha. 
- Kéred a levesemet? 
Tibi értetlenül felnézett, aztán úgy döntött, nem töpreng el hosszabban a kérdésen. 
- Jöhet! 
Hanna elnézte, ahogy a fiú felváltva tömi magába a rizses húst és a levest, közben 
pedig azon gondolkodott, vajon hogyan kezdjen bele abba, amit eltervezett. 
 

1. Melyik mondat fejezi ki leginkább az alábbi mondat értelmét? Karikázd be a 
helyes válasz betűjelét! 
Én tsupán igyekszem elvonni kegyedet azoktól a veszedelmektől melyekbe 
védelmére elégtelen ifjúsága rohan. 

a; Abban szeretnélek megakadályozni, hogy tapasztalatlanságot miatt bajba kerülj. 

b; Szeretnélek megvédeni. 

c; El szeretném vonni figyelmedet a veszélyes dolgokról. 

2.Gyűjtsd össze, hogy a történetben milyen kifejezésekkel illetik Sándor-t, a levél 

küldőjét! 

…………………………………………………………………………………………………
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…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………… 

3. Fejtsd meg a következő rejtvényt! /Kétjegyű betű= két négyzet/  
1. Milyen utcában van a régiségbolt? 
2. Mi érkezett a rejtélyes öregtől? 
3.Zsófi mondta a levélre. 
4.Üdvözlöm- régies szóval. 
5.A „megkattant tata” neve. 
6. Hány évvel ezelőtti magyar nyelven írtak Hannának? 
7. Mit akart tenni Hanna a régiségbolttal kapcsolatban? 

1                 

2                 

3                 

4                 

5                 

6                 

7                 

 

Megfejtés: ……………………………………………………………………….  

4. Tedd igazzá a következő mondatokat, a megfelelő kifejezések aláhúzásával!  

- Hanna     
levelet  csomagot üzenetet         kapott. 

- Nehezen lehetett megérteni, mert 
 zavaros volt  érthetetlen volt régi magyar nyelven íródott. 

- Sándor felajánlja, hogy  
értékes dolgot  arany nyakláncot bármit      választhat Hanna cserébe. 

- Zsófi szerint  
veszélyes  jó ötlet biztonságos          odamenni. 
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- Hanna segítséget kér 
az apjától   Tibitől  barátnőjétől.  

5. Fejezd be a következő mondatokat a kötőszóknak megfelelően! 

- Az öreg levele kétszáz évvel ezelőtt használt magyar nyelven íródott, ezért 
…………………………………………………………………………………………………  

- Sándor olyan cserét kínált fel, hogy 

……………………………………………………………………………………………….. 

- Hanna nem figyelt Zsófi figyelmeztetésére, pedig 

………………………………………………………………………………………………… 

- Hannna mindenképpen el akart menni, megnézni a régiségboltot, mert 

…………………………………………………………………………………………………... 

- Tibi csodálkozott Hanna cukiságán, de 

…………………………………………………………………………………………………... 

6. Bővítsd a következő mondatokat a megadott mondatrészekkel! 

Tuti, hogy dilis.( alany)  :………………………………………………………………….. 

Az infótanár aludt. (helyhatározó): ………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………... 

Egy tata rád szállt a körzője miatt. (minőségjelző) : ………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………... 

7. Milyen formában használjuk ma a következő szavakat! 

tsupán: …………………, idvezlem: ………………………….., 

kisasszonka:……………………………, meggyőzettetett: ………………………………… 

Határidő: január 22. 

 


