
’Petőfi 200’ 3. forduló feladata  

A feladat az, hogy válaszoljon az alábbi 12 kérdésre!  

Maximálisan szerezhető 24 pont. 

Beadási határidő: 2023. március 20. 

E-mail cím: petofi200@szechenyi-kor.hu 
 
Ne felejtse el a nevét (azonosító adatát) a válaszokat tartalmazó e-mailben megadni! 

Jó munkát kívánok! 

Szentkuti Károly 

 

1. Milyen kapcsolat létezett a Petőfi család és a híres dán meseíró, Andersen 

között? 

 

 

2. Melyik műből való és milyen költői kép található az alábbi idézetben?  

„Ha látsz tört virágot útközepre vetve,/Hervadó szeretőd jusson majd eszedbe.” 

 

 

3. Soroljon fel minimum 2 monográfiát Petőfi Sándorról! (szerző, cím, kiadás 

éve, kiadó neve) 

 

 

4. Melyik Petőfi műben szerepel az alábbi idézet? Mi az alkotás műfaja? 

„Nem fogsz te sokáig várni reám;/A szerelem lesz sarkantyúm,/Hozzád 

rohanok,/Mint a malacok gazdasszonyaikhoz,/Ha kukoricát csörgetnek.” 
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5. Petőfi Sándor: István öcsémhez című versében mit jelent a „jégre nem 

viszik” kifejezés? 

„Szegény atyánk! ha ő ugy nem bizik/Az emberekben: jégre nem viszik!/ Mert ő 

becsűletes lelkű, igaz;” 

 

 

6. Milyen álnevet használt Petőfi Sándor a - Befordultam a konyhára - című 

népies vers megírásakor? Mire utal a választott név? 

 

 

7. A hagyományos emlékezet úgy tartja, hogy Petőfi Sándor 1848. március 15-

én elszavalta a Nemzeti dalt a Nemzeti Múzeum lépcsőjén. Igaz ez? Válaszát 

kérem, röviden indokolja meg! 

 

 

 

8. Mely versekben találhatóak az alábbi idézetek?  

1.  „Mit ugattok, mit haraptok / Engemet, hitvány ebek!” 

2. „Nem gyűlölöm, mint eddig a világot:/ Már csak haragszom rája, csak 
haragszom…” 
 

 

 

9. Milyen költői eszközök találhatóak az alábbi sorokban? 

1.) „Tündér orcád tejben úszó rózsája:.” 

2.) „Elfogyni lassan, mint a gyertyaszál,” 



 

 

10. Petőfi Sándor vagy fia, Zoltán élt meg kevesebb évet? 

a.) Petőfi Sándor 

b.) Petőfi Zoltán 

c.) mindketten ugyanannyi évet éltek 

 

 

11. Az alábbi Petőfi művek közül melyiknek a műfaja elégia? Miért? 

a.) A vén zászlótartó 

b.) A tintásüveg  

c.) Szeptember végén 

d.) Az apostol 

e.) Minek nevezzelek? 

 

  

 

 

12. Milyen nyakravalóra gondolt Petőfi Sándor a „Dicsőséges nagyurak” című 

versében?        

„Dicsőséges nagyurak, hát/ Hogy vagytok?/… Uj divatu nyakravaló! Készül 

most/Számotokra... nem cifra, de/ Jó szoros” 

 

 


