
Osztály: 6.a 

Tantárgy: Magyar irodalom 

Téma: Gárdonyi Géza: Egri csillagok – harmadik fejezet fejezet 

        A rab oroszlán 

1. Ismétlésként oldjátok meg a következő feladatot! 

https://learningapps.org/display?v=pee72rib315 

2. Olvassátok el figyelmesen a rövidített változat A rab oroszlán című fejezetét! 

 

3. Nézzétek meg az Okostankönyv megadott oldalán a következő rövid videót, melynek 

címe: Egri csillagok (Felkészülés a csatára)! 

 

https://www.nkp.hu/tankonyv/irodalom_6/lecke_04_038 

 

4. Másoljátok le az irodalomfüzetbe a következő vázlatot! 

 

Harmadik fejezet: A rab oroszlán 

 

1. Szereplők: Gergyely, Vicuska, Mekcsey István, Cecey Péter, Ceceyné, Dobó 

István, Fürjes Ádám, Török Bálint, Jumurdzsák, Török János, Veli bég, Maylád 

István, Hajván 

2. Helyszínek: a Berettyó partja, Konstantinápoly, Debrecen, Gyalu, Hunyad vára, 

cigányok tábora 

3. Tartalom:  

- Megtudjuk, hogy néz ki a Héttorony és kiket őriznek benne. 

- Mekcseytől megtudja Gergely, hogy Vicuska a királyné parancsára férjhez 

megy Fürjes Ádámhoz. 

- Gergelyék elmennek Vicuska esküvőjére, és megszöktetik. 

- Álruhában Konstantinápolyba indulnak, hogy kiszabadítsák Török Bálintot. 

- Közben Vica és Gergely megesküsznek. 

- Egy cigánytáborban Sárközit felfogadják vezetőnek, közben észreveszik, hogy 

Jumurdzsák figyeli őket. 

- Olasz énekesnek öltözve találkoznak Török Bálinttal, de kiszabadítaniuk nem 

sikerül. 

- Veli béggel menekülnek vissza Magyarországra. 

 

5. Keressétek meg az Okostankönyv megadott oldalán a Tanulni a múltból című feladatot 

és oldjátok meg! 
 

https://www.nkp.hu/tankonyv/irodalom_6/lecke_04_037 

 

6. A két megadott oldalon tájékozódjatok, nézelődjetek, bogarásszatok egy kicsit az 

információk és a képek között! És hogy miről? A harmadik fejezet egyik fontos 

helyszínéről, a Jedikuláról. Ez ugyanis Konstantinápoly (a mai Isztambul) egyik 

https://learningapps.org/display?v=pee72rib315
https://www.nkp.hu/tankonyv/irodalom_6/lecke_04_038
https://www.nkp.hu/tankonyv/irodalom_6/lecke_04_037


csodálatos, máig fennmaradt műemléke. Tehát nem fantázia szülte, hanem valós 

helyszín! Jó nézelődést! 

https://www.google.com/search?q=konstantin%C3%A1poly+h%C3%A9ttorony&rlz=1C1GCE

U_huHU820HU820&oq=ko&aqs=chrome.0.69i59l3j69i57j0l4.2864j0j8&sourceid=chrome&ie

=UTF-8 

 

https://turkinfo.hu/utazas/isztambul/hettorony-yedikule/ 

 

 

Házi feladat: Válaszoljatok írásban (egy szóval, vagy egy mondattal) a következő kérdésekre! 

Mit kap Dobó István Mekcseytől? 

Honnan van ez az ajándék? 

Milyen ajándékot választ Ceceyné és kinek? 

Mi az a Jedikula? 

Mit határoz el Gergely és Mekcsey? 

Ki menne még velük? 

Mi történik Gyaluban? 

Mi történt Hunyad várában? 

Kiüldözi a Stambulba tartó Gergelyéket? 

Ki Veli bég? 

Hogyan sikerült találkozniuk Török Bálinttal? 

Ki a rab oroszlán? 

 

Clase: 6.a  

Tema: literatura húngara  

Tema: Géza Gárdonyi: Estrellas de Eger - Capítulo tres Capítulo El león prisionero  

1. ¡Resuelva el siguiente problema como una repetición! https://learningapps.org/display?v=pee72rib315  

2. Lea atentamente el Un león del prisionero en la versión abreviada.  

3. ¡Mira el siguiente video corto titulado Eger Stars (Preparing for the Battle) en la página del Libro de 

Okostan! https://www.nkp.hu/tankonyv/irodalom_6/lecke_04_038  

4. ¡Copie el siguiente boceto en el folleto de literatura! 

 Capítulo 3: El león prisionero  

1. Caracteres: Gergyely, Vicuska, István Mekcsey, Péter Cecey, Ceceyné, István Dobó, Ádám Fürjes, Bálint 

Török, Jumurdzsák, János Török, Veli bég, István Maylád, Havt.  

, Constantinopla, Debrecen, Gyalu, el castillo de Hunedoara, el campamento gitano  

3. Contenido: - Descubrimos cómo son las Siete Torres y quién está guardado en ellas. - Gergely se entera de 

Mekcsey que Vicuska se casará con Adam Fürjes por orden de la reina. "Gregory va a la boda de Vicuska y 

escapa". - Marchan a Constantinopla disfrazados para liberar a Bálint Török. - Mientras tanto, Vica y Gergely 

juran. "En un campamento gitano, Sárköz es aceptado como líder, mientras notan que Jumurj los está 

mirando". - Vestidos como un cantante italiano, conocen a Bálint Török, pero no logran liberarlo. - Huyen de 

regreso a Hungría con Veli Beg.  

https://www.google.com/search?q=konstantin%C3%A1poly+h%C3%A9ttorony&rlz=1C1GCEU_huHU820HU820&oq=ko&aqs=chrome.0.69i59l3j69i57j0l4.2864j0j8&sourceid=chrome&ie=UTF-8
https://www.google.com/search?q=konstantin%C3%A1poly+h%C3%A9ttorony&rlz=1C1GCEU_huHU820HU820&oq=ko&aqs=chrome.0.69i59l3j69i57j0l4.2864j0j8&sourceid=chrome&ie=UTF-8
https://www.google.com/search?q=konstantin%C3%A1poly+h%C3%A9ttorony&rlz=1C1GCEU_huHU820HU820&oq=ko&aqs=chrome.0.69i59l3j69i57j0l4.2864j0j8&sourceid=chrome&ie=UTF-8
https://turkinfo.hu/utazas/isztambul/hettorony-yedikule/
https://learningapps.org/display?v=pee72rib315
https://www.nkp.hu/tankonyv/irodalom_6/lecke_04_038


5. Encuentre y aprenda del pasado en la página del Smart 

Book. https://www.nkp.hu/tankonyv/irodalom_6/lecke_04_037 6.  

¡En las dos páginas dadas, averigua, mira a tu alrededor, escanea un poco entre la información y las 

imágenes! ¿Y qué hay de qué? Acerca de uno de los sitios importantes en el tercer capítulo, el Jedicula. Este es 

uno de los magníficos monumentos de Constantinopla (hoy Estambul) que ha sobrevivido hasta nuestros 

días. Así que no nace de la fantasía, ¡es un lugar real! ¡Buen 

aspecto! https://www.google.com/search?q=konstantin%C3%A1poly+h%C3%A9ttorony&rlz=1C1GCEU_enHU82

0HU820&oq=ko&aqs=chrome.0.69i59l3j69i57j0l4.2864j0j8&sourceid= viajes / estambul / hettorony-yedikule /  

Tarea: ¡Responda las siguientes preguntas por escrito (en una palabra o una oración)! ¿Qué obtiene István Dobó 

de Mekcsey? ¿De dónde viene este regalo? ¿Qué regalo elige Cecey y a quién? ¿Qué es un Jedicula? ¿Qué 

deciden Gergely y Mekcsey? ¿Quién más iría con ellos? ¿Qué está pasando en Planer? ¿Qué pasó en el castillo 

de Hunyad? ¿Estás expulsando a Gregory a Estambul? Quien es Veli Beg? ¿Cómo lograron conocer a Bálint 

Török? ¿Quién es el león prisionero? 

https://www.nkp.hu/tankonyv/irodalom_6/lecke_04_037%206

