
1. feladat 

Petőfi totó 

 

1. Honnan érkezett a Petrovics és a Hrúz család az Alföldre? 

1     A szlovák Felvidékről 

2     Erdélyből 

X   A szerb Vajdaságból 

 

2. Mennyivel hazudta magát idősebbnek Petőfi, hogy beállhasson katonának? 

1   1 évvel 

2   2 évvel 

X  3 évvel 

3. Mikor és hol jelent meg először nyomtatásban verse Petőfinek? 

1   A Pesti Divatlapban,1844. július 1-jén 

2   Az Athenaeumban, 1842. május 22-én 

X   Az Életképekben, 1842. november 3-án 

 

4. Mivel foglalkozott Petőfi Pozsonyban? 

1   Tanulmányait folytatta 

2   Az Országgyűlési Tudósításokat másolta 

X   A Külföldi Regénytár részére németből két angol regényt fordított le 

 

5. Melyik versét írta alá legelőször Petőfi néven? 

1   A borozó 

2   Hazámban 

X   Távolból 

 

6. Honnan hová gyalogolt át 1844 februárjában? 

1   Pápáról Pozsonyba 

2   Debrecenből Pestre 

X   Pozsonyból Dunavecsére 

 



7. Ki az a 19. századi festőművész, aki Petőfi rokona volt és megfestette a költő 

arcképét? 

1   Barabás Miklós 

2    Orlai Petrics Soma 

X   Madarász Viktor 

 

8. Kinek az ajánlatára vállalta a Nemzeti Kör Petőfi verseinek kiadását Pesten? 

1   Bajza József 

2   Vachott Sándor 

X   Vörösmarty Mihály 

 

9. Melyik lapnál lett segédszerkesztő Pesten? 

1   Athenaeum 

2   Aurora 

X   Pesti Divatlap 

 

10. Petőfi melyik művében írja a következőket Aszódról? 

„1. Itt kezdtem verseket csinálni – 

2. Itt voltam először szerelmes 

3. itt akartam először színésszé lenni.” 

1   Felhők 

2   Úti jegyzetek 

X   Szerelem gyöngyei 

 

11. Mikor és hol ismerkedett meg Szendrey Júliával? 

1   1846. szeptember 8., Nagykároly 

2   1847. május 26., Erdőd 

X   1847. szeptember 8., Erdőd 

 

 



12. Milyen esemény köthető Petőfi életében a következő dátumhoz? 1847. március 

15. 

1   Arany Jánossal való barátságának a kezdete 

2   Összes Költemények című kötetének megjelenése 

X   A Reszket a bokor, mert… című versének megírása 

 

13. Melyik választókerületben jelöltette magát Petőfi 1848-ban? 

1   A kiskunfélegyházi választókerületben 

2   A kiskőrösi választókerületben 

X   A szabadszállási választókerületben 

 

     13+1. Milyen katonai rangja volt Petőfinek a segesvári csatában? 

1   Civilként vett részt 

2   Őrnagyi rangja volt. 

X   Százados volt. 

 

14 pont 

  



2. feladat 

Petőfi idézetek 

Pótoljátok az idézetekből a hiányzó szavakat! 

A kijelölt helyek egy költői üzenetet tartalmaznak. Ez lesz a megfejtés. 

 

 

1. „S jutott eszembe   
szebbnél szebb gondolat” 

2. „Lenn az  tengersík vidékin 

Ott vagyok honn, ott az én világom” 

3.  „Szabadság, !  

E kettő kell nekem.” 

4. „Elfogyni lassan, mint a ,” 

5. „Fa leszek, ha fának vagy .” 

6. „Még  a völgyben a kerti virágok,” 

7. „Reszket a ,” 

8. „Szolgaföldben  nyughatnak.” 

9. „ a Tisza a rónán át,” 

10. „Szivemnek , lelkem Iluskája!” 

11. „Él magában falujában /      mogorván 

12. „Tüzesen süt le a nyári nap sugára  

Az ég tetejéről a  .” 

 

 

 

: ______________________________ 

: ______________________________ 

 

Megfejtés: _______________________________ 

14 pont 



 

3. feladat 

Az alábbi történetben Petőfi műveiben szereplő személyek, tárgyak, helyszínek stb. találhatók. 

Megfejtésként 12 alkotás címét várjuk. 

 

 

A falu lakói szép késő nyári napra ébredtek, a völgyben még nyíltak a kerti virágok, de már 

lehetett érezni, hogy hamarosan itt van az ősz itt van újra. Szemérmetes Erzsók hozzálátott a 

takarításhoz, Jancsi  Iluskát bámulta merengve a patakparton, Szilveszter épp regényének a 

címén töprengett. Hirtelen szörnyű idő kerekedett, hatalmas vihar jött, záporeső áztatta a földet. 

A kis Túr vize is megduzzadt, már-már folyóként hömpölygött. Jancsi felültette Iluskát a 

négyökrös szekerére, így kerestek menedéket. A fiú egész úton hazafelé azon gondolkodott, 

hogy vallja be a lánynak, hogy szereti. Otthon aztán, ahogy befordultak a konyhára, azt mondta 

neki, hogy „Szeretsz rózsaszálam, Én ugyan szeretlek, Apád-anyád nálam jobban nem 

szerethet.” Közben a vihar is megszelídült, a vidék újra csendes lett. 

---------------------------------------------            ------------------------------------------- 

---------------------------------------------            ------------------------------------------- 

---------------------------------------------            ------------------------------------------- 

---------------------------------------------            ------------------------------------------- 

 --------------------------------------------             ------------------------------------------- 

---------------------------------------------            ------------------------------------------- 

                                                                                                                     12 pont 

 



4. feladat  

KERESZTREJTVÉNY 

 

 

     1.                     

           2.               

     3.                     

         4.                 

     5.                     

    6.                      

   7.                       

         8.                 

         9.                 

10.                          

         11.                 

         13.                 

           13.               

     14.                     

           15.               

     16.                     

           17.               

 

Megfejtés: 

………………………………………………………………………………………………............. 



 

Meghatározások:  

 

1. Ennek a magyar önképző körnek a tagja lesz Selmecen.  

2. Édesanyja neve.  

3. Így hívták a feleségét.  

4. Fia keresztneve.  

5. 1848-as népies költeménye.  

6. Itt született.  

7. 1845-ös elbeszélő költeménye.  

8. E település melletti csatában harcolt utoljára.  

9. Pápán ismerkedett meg vele és kötöttek barátságot.  

10. Az 1848-as forradalom radikális fiataljai.  

11. Ő készített képet róla 1840-ben.  

12. Vele ismerkedett meg Pesten, ám a lány korán meghalt.  

13. Ebben a városban is tanult.  

14. Vele kötött életre szóló barátságot.  

15. 1848-ban íródott szabadságharc verse.  

16. Az ő seregében harcolt.  

17. Ebben a folyóiratban jelent meg az első verse.  

17 pont



5. feladat 

 

Mit posztolt volna saját közösségi oldalán, illetve kinek küldött volna és milyen üzenetet Petőfi Sándor, ha 

így kommunikáltak volna akkoriban? 

Szerkeszd és rajzold meg Petőfi számára egy általad választott közösségi oldal adatlapját! A következő 

rovatok jelenjenek meg a „bemutatkozásnál”:  

NÉV: 

MAGAMRÓL: 

CÉLJAIM: 

CSALÁDOM: 

BARÁTAIM: 

ISMERŐSEIM: 

JELKÉPEM: 

A jelképnél olyan tárgyat válassz, amely szerinted kifejezi a Petőfi személyiségét és ezt indokold is meg! 

 20 pont 

 

 

 

 

 


