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Üdvözlök Mindenkit! 

Remélem, jól vagytok! Tegnap volt a költészet napja, és erről a kollégiumban is valószínűleg 

megemlékeznénk – valamilyen formában. Nos, itt is ezt tesszük most, online formában. 

Az alábbi teszt kérdéseire kellene válaszolni! Természetesen, ami nem megy, barátunk a 

google!.  

Nos, az első kérdés is ehhez kapcsolódik! 

1. Mit jelent az a mondás, hogy „Jó pap holtig tanul?” 

2. Miért pont április 11. a költészet napja? 

3. Mikor ünnepelték először Magyarországon a költészet napját? 

4. Hány évet élt József Attila? 

5. Mikor halt meg József Attila? 

6. Hol halt meg József Attila? 

7. Hogy hívták József Attila nővéreit? 

8. Hányadik gyermekként jön világra József Attila? 

9. Hogyan szólították a nevelőszülei József Attilát? 

10. Kinek az ajánlásával jutott József Attila a Színház és társaság c. lap szerkesztőségébe? 

11. Milyen címmel jelent meg József Attila első kötete? 

12. Mikor kapta meg a Magyar Örökség díjat József Attila? 

 ......................................................................................................................................................  

Töltsd ki az alábbi költészet napi kvízt! A helyes válaszokat zöld pipával jelzi a program! Ez 

alapján kérném, hogy az egyes kérdésekre írjátok be a helyes válaszokat! A feladat pusztán 

annyi, hogy ismerd fel, melyik költőtől valók az alábbi sorok! 

  

https://eduline.hu/campus_life.kviz/20190410_kolteszet_napja_teszt
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 ......................................................................................................................................................  

Az alábbi kvíz tesztben hét ismert József Attila-versből vannak idézetek - mindegyik a 

középiskolai tananyag része. A feladat mindössze annyi, hogy megmondjátok, melyik 

költeményből idéztek a kvíz összeállítói! Természetesen az előző feladathoz hasonlóan, itt is 

kérném, hogy az egyes kérdésekre írjátok be a helyes válaszokat! 
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 ......................................................................................................................................................  

Visszaküldést a szokásos módok egyikén kérném! (Lementett, kitöltött, csatolt Word 

dokumentum előnyben) 

Jó munkát, jó egészséget kívánok! 

VIGYÁZZON MAGÁRA MINDENKI! 

Takács tanár úr 
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