
Toldi – összefoglalás → Otthoni dolgozat 

 

BEADANDÓ: A megoldólapon dolgozz!   

Ha elkészültél, csatoltan küldd el a munkádat (Csak a megoldólapot!) a soos.ferencne@piok.hu címre!  

A formátum lehet doc, docx, pdf., papírról készített (JÓL OLVASHATÓ!) fotó. 

Határidő: 04.03. 

 

1. Tedd időrendi sorrendbe az idézeteket! A sorrendet jelöld a megoldólapon! (6 p.) 

 

1.„Nincs halotti tora Toldi Lőrincnének, 
Napja sem derült fel új menyegzőjének…” 
 
2.„S amint visszafelé méne, mendegéle, 
Egy helyütt a zsombék csak lesüpped véle…” 
 
3.„Rákosnak mezője tőszomszédos Pesttel, 
Pest alatt ért össze utasunk az esttel.” 
 
4.„Mindenik kötődött, hangosan nevetve, 
S mint szilaj csikóké, magas volt a kedve.” 
 
5.„Azért a két farkast fölveszi vállára: 
Elkerül a háznak másik oldalára…” 
 
6.„És mint a toportyán, ha juhász kergette, 
Magát egy kiszáradt nagy nádasba vette…” 
 
7.„Szép magyar leventék, aranyos vitézek! 
Jaj be keservesen, jaj be búsan nézlek.” 
 
8.„A bika azonban, mint a zúgó szélvész, 
Nem nézte az útnak sem hosszát, sem szélét…” 
 
9.„Nincs egy jóravaló vitéz országomban, 
Akit ne ismerjek s nevét meg ne mondjam…” 
 
10.„Csakhamar is átkelt Toldi a nagy vízen, 
Megköté csónakát a budai részen…” 
 
11.„Jaj! hogy ily panaszra kell nyitnom a számat 
Megölé némelynap szerető szolgámat…” 
 
12.„Ezt mondotta Bence s ezenkívül mennyit! 
Ki győzné azt versbe szedni valamennyit!” 
 

2. Milyen fordulópontokat találsz az ábra szerint a Toldi szerkezetében? (4 p.) 
 
I.ének → III. ének → XI. ének → XII. ének 
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3. A műben Toldinak két ember és két állat ellenfele van. Nevezd meg őket, és írd a nevük mellé, 
mely énekekben lépnek színre!  (4 p.) 
 

4. Tégy X-et az idézetnek megfelelő helyre! (15 p.) 

 

5. Válaszolj a kérdésekre! (10 p.) 

 

1. Melyik énekben nem szerepel Miklós? 

2. Hány aranyat kapott Miklós az édesanyjától? 

3. Ki volt, mi volt Bimbó és Lombár? 

4. Milyen szín a bakacsin? 

5. Mi volt a toportyán? 

6. Miért nem tudtak könnyedén felugrani Toldi György emberei az átmulatott éjszaka után? 

7. Miért hagytak fel Miklós üldözésével a farkaskaland után? 

8. Kitől értesül Miklós a cseh bajnok pusztításairól? 

9. Milyen feltétellel adta öccse örökségét Lajos király Györgynek? 

10. Milyen korú volt I. Lajos, amikor a Toldi testvérek ügyében igazságot hirdetett? 

 

6. Fejezd be a mondatokat! (4 p.) 

 

1. Toldi viszi a …. 

2. Toldi kenyeréből kiesik a …. 

3. A királynak György …. 

4. Toldi másodszor találkozik …. 

 

7. Képzeld magad Lajos király helyébe, amint látja Miklós és a cseh bajnok küzdelmét! Írj egy 

 legfeljebb 10 mondatos fogalmazást az alábbiak szerint! (10 p.) 

- Bevezetés:  

  - A király reménykedő gondolatai a küzdelem láttán. 

- Tárgyalás:  

  - Miklós örömteli köszöntése 

  - A győzelem értékelése, elismerése 

  - A királyi döntés 

- Befejezés: 

- A király személyes érzései, elégedettségre utaló gondolatai az adott helyzetben (Miklós 

  és anyja örömteli találkozása, György méltó „büntetése”) 
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