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   HARMATCSEPP TANULMÁNYI VERSENY 

OLVASÁS- SZÖVEGÉRTÉS 

 
Kedves Versenyző! 

Szeretettel köszöntelek a harmadik fordulónál! Figyelmesen olvass el minden 

feladatot és szöveget! 

1. rész 
 

Madách Színház 

Fazekas Mihály - Schwajda György 

 

LUDAS MATYI 

zenés mesejáték két részben 

 

 Matyi               Puskás Péter 

Döbrögi   Barabás Kis Zoltán 

Galiba     Szente Vajk 

  Díszletliba            Röthler Balázs 

Ispán    Barát Attila 

    Laklóth Attila 

Anyóka, Javasasszony        Kökényessy Ági 

Gyógykovács         Ruzicska László 

Hajdú 1.    Czakó Ádám 

Hajdú 2.       Németh Gábor 

 

valamint a Madách Színház csoportos szereplői 

 

Rendező 

CSEKE PÉTER 

 

Díszlettervező:  Jelmeztervező:  Zeneszerző: 

Götz Béla                        Rátkai Erzsébet          Mericske Zoltán 

 

Dalszövegíró:         Koreográfus:             A rendező munkatársa:            

        Kalmusz Péter       Lippai Krisztina             Nagy Kati 

A versenyző neve: Forduló: 

III. 

Osztály: 

4. 

Az iskola kódja: 

Elért pontszám:  Feladási határidő: 

2016. február 22. Elérhető pontszám: 77 pont  
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A történet alapja Fazekas Mihály műve, de Schwajda György a libák szemszögéből 

meséli el a régi, népszerű mesét. Itt minden és mindenki „libából” van. A szereplők 

könnyedén változnak libából emberré, s vissza. A cselekményt legfőképpen a főliba, Galiba 

mozgatja. Még a díszletet is egy liba „alakítja”. A darabot rengeteg humor, izgalmas 

fordulatok és kitűnő zene jellemzi. Így a zenés mesejáték a kicsiknek nagy mulatságára 

szolgál, de a szülők és a nagyszülők részére is nagyszerű szórakozást nyújt. 

  

Első előadás: 2016. november 16. 

  

Jegypénztár 

1073 Budapest, Erzsébet krt. 31. 

Telefon: 478-2041 

Nyitva: 10.00 – 12.30, illetve 13.00 – 18.30 óráig 

Internetes jegyvásárlás: www.madachjegy.hu 

  

 

1. Válaszolj a kérdésekre! Karikázd be a helyes megoldás betűjelét!                 6/ 
 

 

a) Hány szünet van az előadás közben? 

 

A: egy sem    B: egy C: kettő D: három 

 

b) Mikor játsszák az első előadást? 

 

A: 2016. november 6.         B: 2016. 06. 16. 

C: 2016. 11.16           D: 2016. XI. 16. 

 

c) Mikor van nyitva délután a jegypénztár? 

 

A: 10.00-12. 30-ig          B: nincs nyitva 

C: 13 órától 16 óráig        D: délután 1 órától fél hétig 

 

d) Mi a foglalkozása Kalmusz Péternek? 

 

A: színész  B: zeneszerző C: dalszövegíró D: rendező 

 

e) Mi ennek a színpadi műnek a műfaja? 

 

A: operett  B: balett   C: zenés mesejáték  D: opera 

 

  

http://www.madachjegy.hu/
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2. Egészítsd ki a hiányos mondatokat a színházi műsor alapján úgy, hogy a 

zárójelben szereplő állításnak megfelelő legyen a tartalmuk!   5/ 

Galiba szerepét _____________________ játssza.(igaz) 

 

Az eredeti történetet __________________ írta. (igaz) 

 

Egy színész játssza _________________ szerepét. (hamis) 

 

Ez a színházi előadás ________________ rézből áll. (igaz) 

 

Az interneten ________________ vehetek jegyet. (hamis) 

  

3. Válaszolj egész mondattal a kérdésekre! 19/ 

 

Ki a főszereplő? 

 

__________________________________________________________________ 

 

 

 

 

Ki felel a mozgásért? 

 

_________________________________________________________________ 

 

 

Kiknek ajánlják a darabot? 

 

_________________________________________________________________ 

 

Kinek a neve fűződik a zenéhez? Mi a foglalkozása? 

 

_________________________________________________________________ 

 

 

4. Színezd sárgára, ami a mondatokba nem illik! 15/ 

 

   Swajda György a hajdúk libák gyógykovács szemszögéből meséli el a        régi, 

népszerű mesét. A cselekményt legfőképpen Galiba  Matyi  Döbrögi mozgatja. A 

darabot kevés  sok  rengeteg  humor, izgalmas fordulatok és kitűnő zene  tánc  
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bábjáték jellemzi. A zenés mesejáték a szülők és nagyszülők részére is nagyszerű 

ismerkedést  szórakozást  levegőzést  nyújt. 

2.feladat 

Olvasd el a tájékoztatót, majd válaszolj a kérdésekre! 

 

 

Dr. Tóth István szakorvos 

II. ker. Tüdőgondozó Intézet 

Budapest,1021 Hársfa u.10. 

Rendel: 

hétfő, szerda: 8–13 h 

kedd, csütörtök: 14–19 h 

péntek (páratlan hónap): 8–13 h 

(páros hónap): 14–19 h 

Érdeklődés és időpont foglalási lehetőség: 9888-777 

web: dr.tothrendelo.hu 

 

 

 

1. Válaszolj a kérdésekre röviden! 12/ 

 

A) Édesanyád orvoshoz készül. Június 3. hetében mely napokon tudna elmenni, ha 8- 

tól 5-ig dolgozik?  

 

________________________________________________________________ 

 

B) Lehet, hogy az orvos éppen szabadságon lesz. Hogyan előzheti meg édesanyád, 

hogy hiába menjen el a rendelésre?  

________________________________________________________________ 

 

C) Milyen szakorvosi rendelőről szól a tájékoztató?  

 

________________________________________________________________ 

 

) Hol található a rendelő? Mi a címe?  

 

________________________________________________________________ 

 

E) Mikor rendel az orvos péntekenként novemberben?  

 

________________________________________________________________ 

 

 



5 

 

2. Igaz vagy hamis? Írd a I vagy a H betűt a mondatok elé!A hamis mondatokban  
a hamis szót tedd igazzá, írd a hamis szó fölé a helyes szót!   10/ 
 

____________________________________________ 

___ Pénteken a páros hónapban 8-12-ig rendel az orvos. 

 

________________________________________ 

___ Hétvégén is tudok menni Dr. Tóth Istvánhoz. 

 

___________________________________ 

___ Hétfőn és csütörtökön 8-13-ig mehetek. 

 

_________________________________ 

___ Kedden van rendelés 15.00 órakor is. 

 

_________________________________________________________ 

___ Ha nem szeretnék várakozni az interneten tudok időpontot foglalni. 

 

 

 

3. feladat 

 

Egy történet részletének mondatai összekeveredtek. Mi lehet a helyes sorrend? 

Állítsd megfelelő sorrendbe a mondatokat a számok segítségével!  5/ 

 

     

 

1. Nem sokkal a szerencsétlenség után fenyegető elefántok foglalták el a síneket. 

2. Kiderült, hogy azon a helyen a vonat elütött egy elefántot. 

3. Arról, hogy mi volt a történet vége, nem számoltak be az újságok. 

4. Egy dél-kínai államban egy elefántcsorda megbénította a közlekedést. 

 

____________________________ 


