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Hasznos információk!
1.
2.
3.
4.
5.

45 perc áll a rendelkezésedre!
Tollal dolgozz!
Nyugodtan dolgozz a szövegben!
Helyesírásra ügyelj, mert figyelembe vesszük!
Ügyelj a külalakra, a szépírásra!

Tanuló neve:_______________________
Iskola:____________________________
Felkészítő nevelő:___________________
Elért pontszám: 144/________________
Helyezés:__________________________

Nagyon jó munkát kívánunk!

Jókai Mór
Ásvai Jókai Móric (Komárom, 1825. február 18. – Budapest, Erzsébetváros, 1904. május 5.) regényíró, a
„nagy magyar mesemondó”, országgyűlési képviselő, főrendiházi tag, a Magyar Tudományos Akadémia
tagja.
Komáromban, Ásvay Jókay József ügyvéd (1781-1837) és Pulay Mária gyermekeként, kisbirtokos református
nemesi értelmiségi családban született. Apja elszegényedett nemes volt; miután a földjeit kénytelen volt
eladni, ügyvéddé lett. Eredetileg Ásvai Jókay Móricnak hívták, mivel Móric néven anyakönyvezték. Egy
anekdota szerint írótársa, Tóth Lőrinc címzett először egy levelet „Jókay Mór úrnak”, amin Jókai kezdetben
bosszankodott, s frappáns válaszul ő maga is „Tóth Lőr úrnak” címezte leveleit. Később Petőfi noszogatására
kezdte az irodalmi életben a Jókay Mór nevet használni. 1848. március 15. után nevében az y-t i-re cserélte,
ezzel is jelezte, hogy nem akar élni a nemesi származás előnyeivel, így legismertebb regényei már Jókai Mór
néven jelentek meg.
Iskoláit Komáromban és a pozsonyi evangélikus líceumban végezte, ahová a német nyelv elsajátítása céljából
küldték szülei, majd a pápai református kollégiumba került, ahol végül az érettségit letette. Az önképző
körben barátságot kötött Petőfi Sándorral. Bár Kecskeméten jogi végzettséget, majd Pesten ügyvédi
gyakorlatot szerzett, 1846-ban, első regényének, a Hétköznapoknak a sikere után hátat fordított a jogászi
pályának és az írásnak szentelte életét.
Az 1848-49-es forradalomban és szabadságharcban tevékeny részt vállalt: segített a 12 pont
megfogalmazásában, nemzetőrnek állt, a Pesti Hírlap és az Esti Lapok hasábjain Habsburg ellenes írásokat
publikált, küldöttségben járt a bécsi felkelőknél és a hivatalos lap társszerkesztőjeként Debrecenbe is elkísérte
a menekülő kormányt.
1848. március 15-én este a Nemzeti Színházban megtekintette a Bánk Bán című előadást. Itt lépett fel Gertrúd
királyné szerepében Laborfalvi Róza, aki Jókai mellére kokárdát tűzött. A találkozásból szerelem lett és
augusztus 29-én házasságot kötöttek. A házasság komoly felzúdulást váltott ki mind családja, mind barátai
körében (ekkor szakította meg barátságát Petőfivel), mivel az akkor már ismert és sikeres színésznő idősebb
volt Jókainál és volt egy házasságon kívüli gyermeke is.
A szabadságharc bukása után bujkálnia kellett, ezért Tardonára menekült. Ezt az időszakot meséli el az Egy
bujdosó naplója című műve. 1849-ben, részben felesége közbenjárására, aki számára komáromi menlevelet
szerzett, kegyelmet kapott és visszatérhetett otthonába.
Nagyon sok regényt írt és már az 1850-es években hatalmas népszerűségre tett szert. Az 1850-es évek volt
legtermékenyebb időszaka; ezáltal ő lett az első magyar író, aki honoráriumaiból nagypolgári színvonalon
élhetett. Sokat utazott, 1853-ban járt először Erdélyben. Feleségét is többször elkísérte fellépéseire, 1857.
szeptember 3-án Jókai nyitóbeszédével és Laborfalvi Róza vendégjátékával nyílt meg a Miskolci Nemzeti
Színház. Ugyanebben az időszakban derült fény tüdő- és szívbajaira.
1858 decemberében a Magyar Tudományos Akadémia levelező tagja lett, 1860-ban a Kisfaludy Társaság
tagjai közé választották. Közben különböző hírlapokat indított: 1856-ban a Nagy Tükör, 1858-ban az Üstökös
című élclapot, 1863-ban A Hon című folyóiratot alapította meg. 1894-ben Jókai Mór ötvenéves írói jubileuma
alkalmából megjelentették műveinek százkötetes díszkiadását és a budapesti Királyi Magyar
Tudományegyetem díszdoktorává is avatta.
1886. november 20-án meghalt felesége, Laborfalvi Róza. Jókai ettől kezdve fogadott unokája, Jókai Róza
(Benke Róza leánya) házában élt, aki Feszty Árpád festőművész felesége volt. Viszonyuk megromlott, mert
az idős író 1899. szeptember 16-án Budapesten, a Terézvárosban feleségül vette a 20 esztendős Nagy Bellát.
Az eseményt a közvélemény is óriási felháborodással fogadta. Jókai Mór 1904 tavaszán Nizzából hazatérve
megfázott. 1904. május 5-én este 9-kor annyit mondott:,,Aludni akarok”, és tüdőgyulladásban halt meg.

1. Válaszolt a kérdésekre!
Mi volt Jókai eredeti neve?
___________________________________________________________________________ 1p/
Mivel foglalkozott a regényírás mellett?
___________________________________________________________________________ 3p/
Kik voltak a szülei?
___________________________________________________________________________ 2p/
Mi volt az apja foglalkozása?
___________________________________________________________________________ 1p/
Miért cserélte le a nevében az y-t i-re?
___________________________________________________________________________ 1p/
Mely városokban tanult?
___________________________________________________________________________ 4p/
Mi első regényének a címe?
___________________________________________________________________________ 1p/
Mi volt az első feleségének foglalkozása?
___________________________________________________________________________ 1p/
Mi volt élete utolsó mondata?
___________________________________________________________________________ 1p/
Hány évesen halt meg?
___________________________________________________________________________ 1p/

2. Keresd ki a szavakat a szövegből, aminek a jelentését megadtam.
szájhagyomány útján terjedő történet = ___________________________________________
megfelelő felelet = ___________________________________________________________
írt, megjelentetett = __________________________________________________________
kegyelmet jelentő papír = ______________________________________________________
fizetség = __________________________________________________________________
évforduló = _________________________________________________________________ 6p/

3. Igaz vagy hamis?
Jókai Mór jól menő ügyvéd lett.
Írt regényt bujdosásáról.
Kevés regényt írt.
Megünnepelték ötéves írói jubileumát.
Jókai tudott németül.
Sosem járt Bécsben.

________
________
________
________
________
________

6p/

4. Milyen esemény történt az adott évben?
1860 = ________________________________________________________________________
1886 = ________________________________________________________________________
1848.03.15. = ___________________________________________________________________
1853 = _________________________________________________________________________
1904 = _________________________________________________________________________
1848.08.29. = ___________________________________________________________________ 6p/

5. Hogyan vett részt az 1848-49-es forradalom és szabadságharc eseményeiben! Sorold fel!
___________________________________________________________________________ ___
___________________________________________________________________________ ___
___________________________________________________________________________ ___5p/

6. Sorold fel a szövegben említett műveit és folyóiratait!
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________ 5p/
7. Hogyan kapcsolódnak Jókaihoz a következő személyek?
Tóth Lőrinc: ________________________________________________________________
Laborfalvi Róza: ____________________________________________________________
Pulay Mária: ________________________________________________________________
Feszty Árpád: _______________________________________________________________
Nagy Bella: ________________________________________________________________
Benke Róza: ________________________________________________________________ 6p/

8. Miért váltott ki felháborodást első házassága?
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________ 2p/

9. Keresztrejtvény
1.
2.
3.
4.
5.
6.

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Itt érettségizett!
Mi volt a második feleségének a keresztneve?
Hol bujdosott a szabadságharc után?
Mi okozta halálát?
Milyen vallású családból származott?
Hol játszották a Bánk bánt bemutatóját?
Megfejtés: _____________________________

7p/

Hogyan kapcsolódik Jókai Mórhoz a megfejtés? Írj le róla mindent, amit a szövegből kiderül!
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________2p/

10. Szerinted méltó módon ünnepelték meg az írói jubileumát? Válaszodat indokold!
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________3p/

11. Írd le, hogyan lett Ásvai Jókay Móricból Jókai Mór!
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________ 3p/
12. Kösd össze a helyet az eseménnyel!
Miskolc

jogi vizsga

Nizza

menekülő kormány

Debrecen

ügyvédi gyakorlat

Komárom

felesége vendégjátéka

Pest

utazás

Kecskemét

születési hely

Összpont73 pont/

6p/

Szuperinfo kérdéssor
1. Válaszolj a kérdésekre!
Honnan van az oldal?
________________________________________________________________________________1p/
Melyik üzleteket reklámozza az oldal?
________________________________________________________________________________3p/
Hol található a műjégpálya?
________________________________________________________________________________2p/
Mennyi támogatást lehet nyerni a Széchenyi tervvel?
________________________________________________________________________________1p/
A lap melyik számát tartod a kezedben?
________________________________________________________________________________2p/
Hol lehet még tájékozódni a további információkról?
________________________________________________________________________________1p/
Mit gondolsz, miért a január saláta receptjét találod a lapon?
________________________________________________________________________________1p/
2. Állítsd számozással sorrendbe a recept elkészítésének lépéseit!
___ a tölgylevél salátát megmosom
___ az almákat meglocsolom citromlével
___ pár órára a hűtőbe teszem
___ a salátástálat kibélelem a salátalevéllel
___ felkockázom az almát
___ összeforgatom az öntettel
___ hozzáadom a zöldségeket és a felkockázott sajtot
___ a salátalevélre helyezem a zöldséges-sajtos- diós masszát
___ hozzákeverem a diót

9p/

Miért jó a hűtőbe tenni pár órára a salátát?
________________________________________________________________________________1p/

Keretezd be a saláta hozzávalóit!
jégcsapretek, paprika, sárgarépa, füstölt trappista sajt, mustár, ketchup, dió, uborka, tejföl, tejszín 10p/

3. Válaszolj a kérdésekre, amelyek a húsboltra vonatkoznak!
Honnan hozzák a sertéshúst?__________________________________________1p/
Hol található az üzlet?________________________________________________1p/
Mitől meddig tart az akció?____________________________________________2p/
Mikor nincs nyitva a húsbolt?___________________________________________1p/
Mennyibe kerül 0,5 kg sertéslapocka?____________________________________1p/
Ha anyukád vetet veled 2 kg oldalast és 2 kg rövidkarajt, és ad neked 5000 Ft-ot a vásárlásra, mennyi
pénzt adsz neki vissza! Számításodat is vezesd le, majd egész mondattal válaszolj!

5p/
4. Válaszolj a kérdésekre!
Mikor alakult az Inter-Ablak 2002. Bt?______________________________________________1p/
Mit forgalmaz ez az üzlet?__________________________________________________________
_____________________________________________________________________________7p/
Hol vannak üzleteik pontosan?____________________________________________________
_____________________________________________________________________________4p/
Kik jogosultak a kedvezményre?___________________________________________________1p/

5. Keretezd be a mondatokba illő helyes megoldást!
A matracok gyártója a
linaenatura
ortopédiai matrac
A matracok akciója
2011. 01. 27-ig
2010. 01. 27-ig
A bútor diszkont
1500m3
15000m2
A hévízi műjégpálya minden nap
8-20 óráig
10-20 napig
A parkolás a
bútor diszkontnál
Rákóczi utcában

lineanatura.
készlet erejéig érvényesek.
1500m2területű.
10-20 óráig van nyitva.
műjégpályánál ingyenes.

5p/

6. Igaz (I) vagy hamis (H)
A matracokat nem lehet azonnal elvinni.

____

A legolcsóbb franciaágy a Szafari.

____

A húsbolt ajánlata 2010. január 29-én is érvényes.

____

Tapolca körzeti hívószáma 87.

____

Az Inter-Ablak ajánlata biztosan érvényes egy hónapig.

____

Nyílászárót viszonteladók nem vásárolhatnak.

____

Mindkét bútordiszkont nyitva van szombaton délelőtt.

____

7/

7. Ágyat szeretnél venni. Már ki is nézted, hogy a Natália fajta tetszik. Hogy jársz jobban, ha egyben
veszed meg bonell matraccal, vagy ha külön az ágykeretet és a matracot? Mennyi pénzt tudnál
megspórolni?
Számolás után, egészítsd ki a hiányos mondatot!
Úgy járok jobban, ha ______________________ veszem meg, mert így ___________ Ft-ot
spórolok.
4/

Összpont: 71 pont/

