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Szent Péter esernyője 

regényfeldolgozás 2. feladatsor 

Feldolgozás ideje: 2015. október 21 – november 6. 

Ellenőrzés: november 10. 

MÁSODIK RÉSZ 

1. A  Gregoricsok 

1.1.A tapintatlan Gregorics 

1. Bővítsd a térképet: Mi a történet új helyszíne? 

2. Mi a közös Gregorics Pál és a kis Veronka születési körülményeiben? 

3. Szómagyarázatok: 

- frekventálta                                              - stáció 

- knikker                                                     - bedisputálni 

- inzultus                                                    - liferálta 

- krakéler                                                    - granatéros 

- poltron                                                     - intrikus 

4. Értelmezd az alábbi szólásokat! 

„Egy bolha nagyobbat mer köhinteni, mint egy oroszlán.” 

„Minden ember szolgálja meg azt a kenyeret, amit megeszik.” 

5. Hogyan próbálja hasznossá tenni magát Gregorics? Milyen ellenállásokba ütközik? 

6. Miért nem házasodott meg soha? 

7. Milyen szerepe volt a szabadságharcban? Mi a szerepe az esernyőjének? 

8. Milyen fordulatot vesz a magánélete a szabadságharc után? 

1.2. Gyanus jelenségek 

1. Szómagyarázatok:  

- talentumos fiú                                  - eminens 
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- adoptál                                                - mándli 

- penzum                                               - fisérek 

- superek 

2. Jellemezd 8 -10 mondatban Gregorics Pál és Wibra Gyuri kapcsolatát! Eseményekkel 

(és megszólításokkal) támaszd alá! 

3. Milyen fondorlatosságokat követett el az öreg Gregorics, hogy azt a látszatot keltse, 

hogy nem szereti a fiát? 

4. Miért adogatja el az ingatlanait? Mit hitet el a testvéreivel? 

5. Az esernyő fontos szerepet kap ebben a részben. Miért? Mi mindent tudnak meg róla? 

Összegezd részletesen az esernyő jellemzőit! 

1.3. Gregorics Pál és hagyatéka 

1. Szómagyarázat: 

- eszencia 

- kolompár 

- fiskális 

2. Miért nem jut el Gyurihoz a sürgöny? 

3. Hogyan próbálja magát életben tartani Gregorics Pál? 

4. Mi a fia kedvenc étele? 

5. Miért okoz meglepetést a végrendelet? 

1.4. A kapzsi Gregoricsok 

1. Szómagyarázat: 

- slingelt 

- poltronság 

- tromf 

- skvarka 
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2. Mi  mindent kutatnak fel a Gregoricsok az „elhallgatott” örökségért? 

3. Hogyan derül fény az üst rejtélyére? 

4. Hogyan alakul a Libanon sorsa? 

5. Miért nem mondta el Panyókinénak a titkot a kőműves? 

 

 

Jó munkát!!!!                      Gizi néni!                


