
 

 

18. 

1 

  A FELADATOT LEÍRÓ ADATOK   

 
 
 

 

 

  

 

 
 
 

 

   

 

   

Kisepikai alkotások – Lázár Ervin: A tolvaj 

Évfolyam 

Kerettantervi  

kapcsolódás 

Ajánlott időráfordítás 

Szövegművelet - 

problématerület 

Cím 

7. évfolyam 

45 perc 

Szókincsfejlesztés 

A szövegben ábrázolt valóság ismerethiánya (az 

ismeretpótlás hogyanja) 

A nyelv logikai elemeinek helyes használata: 

kötőszók: mert, ha, akkor, ezért stb. 

A tolvaj (Novellaelemzés) 
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A feladatok a novella értelmezését, elemzését könnyítik meg a nyelvi-logikai 

kapcsolóelemek szerepének tisztázása, valamint szinonimacsere segítségével.   

Ez utóbbi feladat a szókincsfejlesztésben is hasznos segítséget nyújthat. 

 

  

Módszertani javaslat a tanároknak 
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1. igaz-hamis feladat megoldása: 

 

Szöveges állítások Igaz Hamis 

A történetben a konyhából tűntek el a tárgyak. X  

A család szerint a konyhai tolvaj nappal járt lopni.  X 

A hat legény, hogy lefülelje a tolvajt, elbújt a 

konyhában. 
X  

A tetten ért tolvaj egy leányka volt.  X 

A tolvaj angyalka megszökött, és többé nem csent el 

semmit a családtól. 
X  

 

2. feleletválasztó feladat megoldása: 

 

 amikor 

 ezért 

 de 

 és 

 akiről 

 ugyanis 

 hogy 

  

Megoldások 
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3. feleletválasztó feladat megoldása: 

 

Idézetek Más szavakkal Helyes 

Akárki is az, hagyja abba ezt az 

idétlen tréfát! 

Akárki is az, hagyja abba ezt a 
mulatságos tréfát! 

 

Akárki is az, hagyja abba ezt a 

buta tréfát! 
X 

Akárki is az, hagyja abba ezt az 

igénytelen tréfát! 
 

 
Márpedig akkor csak 

olyasvalaki jöhet számításba, 
aki házon belül van. 

Márpedig akkor csak olyasvalaki 
számolhatja ki, aki házon 

belül van. 

 

Márpedig akkor csak 
olyasvalakire számíthatunk, 

aki házon belül van. 

 

Márpedig akkor csak 
olyasvalakit vehetünk 

figyelembe, aki házon belül 
van. 

X 

Határozottan emlékszem rá. 

Pontosan emlékszem rá. X 

Úgy emlékszem, hogy 

határozott volt. 
 

Keményen emlékszem rá.  

Na, majd végére járunk 
ennek a lopkodásnak! 

Na, majd nemsokára vége lesz 

ennek a lopkodásnak! 
 

Na, majd kiderítjük, hogy ki 
lopkod itt! 

X 

Na, majd csak véget ér ez a 

lopkodás! 
 

Este besorjázik a házba hat 
legény. 

Este sorban bejöttek a házba 
a legények. 

X 

Este besorozták a hat legényt.  

Este besettenkedett a házba 

hat legény. 
 

 


