Szövegértés _1.

Olvasd el az alábbi történetet, és válaszolj a hozzá kapcsolódó
kérdésekre!
DUKE
Ahogy az utcán mentem, könnyeim folyton-folyvást végigcsorogtak az arcomon. A többi ember
persze furcsálkodva nézte, hogy egy nő, aki már elmúlt huszonegy éves, valami jelentéktelen dolog
miatt sírdogál. De mégsem tudtam abbahagyni a sírást.
Duke nincs többé.
Az én Duke-om életének vége.
Fájdalom töltötte be a lelkem.
Duke szürke szemű, krémszínű bundájú, birkaterelő pulikutya volt. Pici korától kezdve, szinte
amióta csak megszületett, amint hazaértem, szétvetette a lábát, és lágyan hozzám dörgölődzött.
Egészen kis kutya volt, s ahogy meghallotta a nevét, azonnal kifutott az előszobába. (Ilyenkor
mindenkiből kitört a nevetés, és azt mondták, hogy ebben a pózban olyan, mint egy felmosó.)
Nagyon szerette a tojásból készült ételeket, a fagyit, no meg a körtét. Májusban született, s
nagyon élvezte az első nyarát. Amikor frissen zöldelltek a lombok, és sétálni mentünk, kellemes
szellő fodrozta a bundáját, miközben hunyorgott a szemével. Ha méregbe gurult, profilból tisztára
olyan volt, mint James Dean. Nagyon szerette a zenét. Ha zongoráztam neki, mindig leült és
figyelmesen hallgatta. Aztán meg igazán finom puszikat tudott adni.
Végelgyengülésben pusztult el. Még meleg volt a teste, mikor a munkából hazaértem. Ahogy a
fejét a térdemmel megsimogattam, szinte észrevétlenül merevedett meg, s hűlt ki a teste. Duke
befejezte.
Másnap is be kellett mennem a munkahelyre, ahol a kiegészítő munkámat végeztem. Az
előszobában meglepően tiszta hangon ezt mondtam:
– Majd jövök! – s kiléptem az ajtón.
Amint a lakást bezártam, szemem könnyekkel telt meg. Sírtam, csak sírtam, míg az állomásig
értem, sírtam, amikor a jegyemet megvettem, sírtam, amikor a peronon álltam, sírtam, amikor
felszálltam a vonatra. A kocsiban mindig hatalmas tömeg van: a munkába siető, teljesen egyforma
sötét zakót viselő, diplomatatáskás emberek most szemérmetlenül mereven bámultak rám, a
diáklányra, aki csak zokog és zokog.
– Tessék! – szólt morcosan hozzám egy fiatalember, és átadta a helyét. Tizenkilenc éves lehetett,
fehér pólót és sötétkék pulóvert viselt; jóképű fiú volt.
Forrás: Ekuni Kaori: Duke. In Nagyvilág., 2003. 9. sz. 680. o.

1. feladat

Előbb a halálhírt tudjuk meg, s csak azután értesülünk róla, hogy az eltávozott lény egy kutya.
Vajon miért?

A Ebben nincsen semmi szándékosság, a késleltetés véletlenszerű.

B A késleltetéssel az író zavart akar kelteni az olvasóban.

C A késleltetéssel az író fokozza a kutya jelentőségét, szinte emberivé teszi.

D A novella szabályai szerint előbb a főszereplő lelkiállapotát kell megismernünk.

2. feladat
A kutya halála előtt vagy után hangzik el a „Majd jövök!” mondat?

3. feladat
Jegyezd le azt a túlzó és tréfás mondatot, amely egy ismert személyhez hasonlítja a kutyát!

4. feladat
Mit tudunk meg a főszereplő és a 19 éves fiú ruházkodásáról?

A A főszereplőéről semmit, a fiú fehér pólót, sötétkék pulóvert visel.

B A főszereplő zakót, a fiú fehér pólót, sötétkék pulóvert visel.

C A főszereplőéről semmit, a fiú sötétkék pólót és fehér pulóvert visel.

D A főszereplő bundát, a fiú fehér pólót, sötétkék pulóvert visel.

5. feladat
A főszereplő kereső felnőtt vagy diáklány?

A Diáklány, kereset nélkül.

B Kereső felnőtt.

C Nem tudjuk meg.

D Kiegészítő munkát végző diák.

6. feladat
Melyik bekezdésben RÉSZLETEZI az elbeszélő, hogy a főszereplő folyamatosan sír? Másold le a
bekezdés első három szavát!

7. feladat
Az alábbi állítások közül melyik a leginkább helytálló?

A Duke külsejének és viselkedésének leírásában a keserűség a meghatározó.

B Duke külsejének és viselkedésének leírásában a humor a meghatározó.

C Duke-kal kapcsolatban mindig a séták jutnak a gazda eszébe.

D Duke-kal kapcsolatban mindig az emberek nevetése jut a gazda eszébe.

A következő információk alapján válaszolj a kérdésekre!
ÁLLATKERT
A Fővárosi Állat- és Növénykert nyitva tartása

Felhívjuk szíves figyelmüket, hogy a pénztárak minden időszakban 1 órával, az állatházak pedig fél
órával korábban zárnak!
Munkaszüneti és ünnepnapokon az adott hónapnak megfelelő hétvégi nyitva tartás van érvényben.

Jegyárak 2003. április 1-jétől
(érvényes visszavonásig)

Tisztelt Vendégünk!
Az Állatkert olyan közintézmény, amelynek fenntartása komoly összegeket kíván. Az állatok méltó
gondozása, a műemlékek és a park fenntartása egyre drágább.
Naponta csaknem 3,2 millió forintba kerül a Kert üzemeltetése. Csupán az állatok etetésére a mai
napon közel 370 ezer Ft-ot kell költeni.

Az Ön látogatását az teszi lehetővé, hogy az intézményt a Fővárosi Önkormányzat sok millió
forinttal támogatja. Minden jegyhez kb. 300 forint támogatást ad. Emellett bizony nagy szükség
van az Öntől kapott pénzre is.
Ha teheti, segítsen azzal, hogy teljes árú jegyet vesz. Amennyiben további támogatást is tud adni,
dobja perselyeinkbe, vagy keresse az ÁLLATKERTI ALAPÍTVÁNYT.
Forrás: http://www.zoobudapest.com

8. feladat
Kinek kell teljes árú jegyet vennie?

A Mindenkinek, aki nem tud kedvezményeset venni.

B Mindenkinek, akinek van rá pénze.

C Senkinek, de aki megteheti, vehet.

D Aki nem az állatkert támogatója.

9. feladat
Mely napokon van zárva az állatkert?

A Munkaszüneti napokon.

B Ünnepnapokon.

C Soha.

D Karácsonykor.

10. feladat
Kiknek ingyenes a pálmaházi belépőjegy az alábbiak közül?

A Akik tanulmányi jegyet vettek.

B 2 éves gyermekeknek.

C Senkinek.

D Mindenkinek.

11. feladat
Kiknek NEM jár egyáltalán kedvezmény?

A A felnőtteknek.

B Akik nem támogatói jegyet vesznek.

C A felnőtteknek és azoknak, akik nem támogatói jegyet vesznek.

D Mindenkinek jár.

12. feladat
Mit gondolsz, májustól augusztusig miért van sokkal tovább nyitva az állatkert, mint a többi
hónapban?

13. feladat
Milyenfajta információkat lehet megtudni a szövegből az állatkertről? Sorolj fel hármat!

14. feladat
Szerinted hasznos-e a szöveg annak, aki az állatkertbe akar látogatni? Az olvasottakra
támaszkodva indokold a válaszodat!

15. feladat
Az alábbiak közül ki nem mehet be az állatkertbe?

A Aki nem vett a pálmaházba belépőjegyet.

B Egy nyugdíjas néni, aki beteg.

C Egy hatodikos általános iskolás kisfiú egyedül.

D 20 fős iskolai csoport.

