
A regény utolsó két fejezete tartogatja a legtöbb izgalmat. A pecúrok – ha nem is mindannyian – 

megvalósítják, amit elterveztek: megszöknek…

Bár a pecúroknak útvesztőben nem kellett utat találniuk, több viszontagsággal is meg 

kellett küzdeniük. Nektek azonban az a feladatotok, hogy találjátok meg a kivezető 

utat a labirintusból! Ha a helyes utat követitek és összeolvassátok a betűket, egy szót 

kaptok megfejtésül. Hogyan kapcsolódik a 9. fejezethez?

 ELÉRHETŐ: MAX. 4 PONT

I.1

I. Szövegértési feladatok   ÖSSZESEN MAX. 20 PONT
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Kedves Diákok!
Nagyon boldog új esztendőt kívánunk! 

Reméljük, ebben az évben is sokat fogtok olvasni! Elérkeztünk 
Tóth-Máthé Miklós Pecúrok című regényének utolsó fejezetei-
hez. A negyedik forduló feladatainak megoldásához a regény 
utolsó két (9-10.) fejezetét olvassátok el nagyon figyelmesen!



I.2

A megfejtett szó: ..........................................................................................................................

Hogyan kapcsolódik a 9. fejezethez? ........................................................................................

.........................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................

„Mesterlogika”

Marci és Dani – valljuk be – kissé híján voltak a logikus gondolkodásnak. Reméljük, 

ti ebben jobbak vagytok! A hat megadott szó segítségével találjátok ki a hetedi-

ket! Ennek betűiből annyi található – az eredeti helyén – a megadott szavakban, 

amennyit a számok mutatnak. Mi ez a szó? Melyik állítás igaz a megfejtett szóra az 

alábbiak közül? ELÉRHETŐ: MAX. 7 PONT

MARCI 2 Állítások:

VONAT 1 1. Ennek a falunak az állomásán talált rá Marcira az édesapja.

DUNNA 2 2. Óváralja folyójának neve a regényben.

DUNAI 3 3. Ebben a faluban aludtak egy éjszakát a szökevény fiúk.

KÖNYV 2 4. Vajó Daniék kutyájának a neve.

KÖNNY 2 

A keresett szó ................................................................

Hányas számú állítás igaz a megfejtett szóra? ................................  
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I.4

I.3

A két szökött pecúr sajnos hazugságra is vetemedik.

Három esetben is valótlant állítanak. Kiknek nem mondanak igazat kalandjuk során? 

 ELÉRHETŐ: MAX. 3 PONT

„Eltévedt cserkészek vagyunk.”

a) .....................................................................................................................................................................

b) .....................................................................................................................................................................

„Cserépi tanár úr azt akarta, hogy elinduljunk.”

c) .....................................................................................................................................................................

A regény legfontosabb gondolatait Marci édesapja mondja ki.

A pecúrok könnyei elmostak néhány szót az öreg Tatár szavaiból.  Egészítsétek ki a 

hiányzó szavakkal a szöveget! ELÉRHETŐ: MAX. 6 PONT

„Aki az első ……….............…………… után csak a …………..............………… látja a legcélravezetőbb 

megoldásnak, az ……………........……… . Megfutamodni mindig …………...............…………, mint 

…………..............………… ott, ahová a ………….................………… szólított bennünket.”
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Jó olvasást, 
jó munkát kívánunk! 

Áldás, békesség!
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A 4. FORDULÓ MEGOLDÁSAIT 
2019. január 20. éjfélig várjuk 
szkennelt formában 

a palyazat.reftan@reformatus.hu 
e-mail címre.

A diákok szökése bizonyára felkeltette volna a mai újságírók figyelmét.

A.) Írjatok tudósítást a szökésről! Próbáljátok meg kideríteni az események menetét 

 (kivel, mikor, hol, mi történt)!

B.) Készíthettek riportot is, tehát szólaltassatok meg szemtanúkat, mondják el ők, 

 mit hogyan láttak, mi hogyan történt!

A két feladat közül csak az egyiket kell kidolgoznotok. Mivel mai újságírókról szól a feladat, 

készíthetitek számítógéppel is.

Elbúcsúzunk a pecúroktól, így illő, hogy a szerzőről is megtudjunk néhány fontos dolgot. 

Kutassatok Tóth-Máthé Miklós életéről és műveiről! Készítsetek az információkból posztert, 

tablót vagy gondolattérképet!

Papíron rajzos formában és digitálisan is elkészíthető a feladat. 

Ajánlott oldalak: www.mindmup.com, https://bubbl.us, http://popplet.com 

( Javasoljuk, hogy a digitálisan készített gondolattérképeket a print screen gomb segítségével 

fényképezzék le, másolják egy Word dokumentumba, így elküldhető számunkra.)

II. Szövegalkotási feladat  ÖSSZESEN MAX. 10 PONT

III. Kreatív feladat  ÖSSZESEN MAX. 10 PONT
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