
Osztály: 6.a 

Tantárgy: Magyar irodalom 

Téma: Gárdonyi Géza: Egri csillagok – negyedik fejezet fejezet 

        Eger veszedelme 

1. Olvassátok el figyelmesen a rövidített változat Eger veszedelme című fejezetét! 

 

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

címe: Egri csillagok – A csata! 

 

3. https://www.nkp.hu/tankonyv/irodalom_6/lecke_04_039 

 

 

4. Másoljátok le az irodalomfüzetbe a következő vázlatot! 

 

Negyedik fejezet: Eger veszedelme 

 

1. Szereplők: Gergyely, Vicuska, Jancsi, a fiuk, Miklós diák, Dobó István, Mekcsey, 

Bálint pap, Sárközi, Jumurdzsák, András diák, Baloghné, Varsányi Imre 

 

2. Helyszínek: Sopron, Eger 

3. Tartalom:  

- Jumurdzsák elrabolja Soporonban Gergely és Éva fiát, Jancsit 

- Egerbe megérkezik Ahmed pasa levele, melyben a vár átadását követeli. Dobó 

összegyűri a levelet. 

- Gergely és nyomában Jumurdzsák is megérkezik Egerbe. 

- Eger védői esküt tesznek, hogy soha nem adják meg magukat a töröknek, és a 

végsőkig harcolnak 

- A hatalmas török sereg közeledik a várhoz. Folyamatosan érkeznek a várba a 

magyarok is 

- Hosszú harc kezdődik a várért és a vár védelmében 

 

4. Keressétek meg az Okostankönyv fent már megadott oldalán a Csatajelenet – film 

és könyv című feladatot és oldjátok meg! 
 

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

Melyik évben járunk? 

Mit talál Éva Gergely egyik ruhájában? 

Ki látogatja meg Évát és mt tesz? 

Hová tart Gergely? 

Hogyan készülnek a vár védelmére Dobóék? 

Hogyan lép kapcsolatba Jumurdzsák Gergellyel? 

Milyen hadi találmánya van Gergelynek? 

 

 

https://www.nkp.hu/tankonyv/irodalom_6/lecke_04_039


Clase: 6.a  

Tema: Literatura húngara  

Tema: Géza Gárdonyi: Estrellas de Eger - Capítulo cuatro Capítulo Peligro de Eger  

1. ¡Lea atentamente el capítulo de Peligro de Eger en la versión abreviada!  

2. Mire el siguiente video corto titulado Eger Stars - The Battle! 

 3. https://www.nkp.hu/tankonyv/irodalom_6/lecke_04_039  

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

Capítulo 4: El peligro de Eger  

1. Actores: Gergyely, Vicuska, Jancsi, el hijo, estudiante de Miklós, István Dobó, Mekcsey, sacerdote Bálint, 

Sárközi, Jumurdzsák, estudiante de András, Baloghné, Varsányi Imre  

2. Lugares: Sopron, Eger  

3. Contenido : - Jumurják secuestra a Gergely y al hijo de Eva, Jancsi, en Soporon - Una carta de Pasha Ahmed 

llega a Eger exigiendo la entrega del castillo. El lanzador arruga la carta. - Gergely y siguiendo sus pasos, Jumurják 

también llega a Eger. - Los defensores de Eger juran no rendirse nunca a los turcos y luchar hasta el final - El 

enorme ejército turco se acerca al castillo. Los húngaros también vienen constantemente al castillo. Comienza una 

larga batalla por el castillo y en defensa del castillo.  

4. ¡Encuentra el problema llamado Escena de batalla - Película y libro en la página del Libro de Smartbook que se 

mencionó anteriormente y resuélvelo!  

Tarea: Responda las siguientes preguntas por escrito (en una palabra o una oración). En que año estamos ¿Qué 

encuentras en una de las ropas de Éva Gergely? ¿Quién visita a Eva y lo hace? ¿Hacia dónde se dirige 

Gergely? ¿Cómo se hacen los lanzadores para proteger el castillo? ¿Cómo contactas a Gergely Jumurják? ¿Qué 

tipo de invención militar tiene Gergely? 

 

https://www.nkp.hu/tankonyv/irodalom_6/lecke_04_039

