
8. osztály: kötelező olvasmány 
Móricz Zsigmond: Légy jó mindhalálig 

(Regényismereti kérdések) 

 

(Év elején a mű közös megbeszélése előtt ezekből a kérdésekből írtok majd regényismereti dolgozatot, 

tehát tudnotok kell rájuk válaszolni. 10-15 kérdést fogtok kapni az összesből.) 

 

ÁLTALÁNOS KÉRDÉSEK 

1. Mikor játszódik a történet? 

2. Hol és milyen helyszíneken játszódik a mű cselekménye? (a fejezetek sorrendjében) 

3. Mutasd be részletesen a főszereplőt, Nyilas Misit! (külső és belső tulajdonságok) 

4. Fontosabb szereplők. Ki volt Orczy, Gimesi, Böszörményi, Nagy úr, Pósalaky úr, Doroghy Bella,  

     Török János, Gyéres tanár úr, Isaák Géza? 

5. Nevezz meg és mutass be néhány kollégiumi tanárt! 

6. Szómagyarázat: Mit jelentenek a következő szavak? konviktus, coetus, antikvárium, longaméta, pedellus, 

       pakk, lutri, reskontó, eminens, kápsálás, lump, karcer 

7. Mutasd be a mű alapján az akkori debreceni kollégiumi életet, sorolj fel néhány szokást a diákéletből! 

8. Melyik jelenet számodra a legemlékezetesebb, miért? 

9. Ki a kedvenc szereplőd, miért? 

10. Mi a történet tanulsága, üzenete számodra? (Több is lehet!) 

11. Mi a véleményed, miért ez a címe a műnek? 

 

I. FEJEZET 

12. Milyennek látja Misi a mű elején a debreceni kollégiumot? 

13. Hány éves a kisdiák, és hányadik osztályba jár? 

14. Milyen titkos vágyát valósítja meg a mű elején? 

15. Milyen események borítják fel nyugalmát? 

  

II. FEJEZET 

16. Mi történt a pakkal? 

17. Mi lesz a sorsa Böszörményi késének? 

18. Kitől, milyen állásajánlatot kap Misi? Mennyi lesz a bére? 

 

III. FEJEZET 

19. Hogyan sikerül az első felolvasás Pósalaky úrnál? 

20. Kik hívják meg vendégségbe, hogyan viselkedik Misi? 

 

IV. FEJEZET 

21. Mit mesél Misi Pósalakynak otthonáról, családjáról? 

22. Mit álmodott Pósalaky úr, és mi lett a következménye? Mi lett Misi feladata? 

23. Kihez megy látogatóba ezután Misi? Mi történik ott, milyen titkot árul el? 

24. Kitől kapja a második állásajánlatot, és mi ez? 

 

V. FEJEZET 

25. Mutasd be a Doroghy-családot! Miért taníttatják Sanyikát? 

26. Mutasd be a Török-családot! Mikkel dicsekszik előttük Misi?  

27. Mire kéri őt Török János? 

 

VI. FEJEZET 

28. Mit csinálnak becsengetés után Orczyval? Mi a büntetésük? 

29. Mivel bízza meg Török János Misit? Mi Doroghy Bella válasza? 

30. Mit tapasztal döbbenten vacsora után? 

 



VII. FEJEZET 

31. Mi történik földrajzórán? 

32. Milyen megaláztatás éri Misit Szűts Istók tornaóráján? 

 

VIII. FEJEZET 

33. Miről elmélkedik és álmodik levélírás közben a kisdiák? 

34. Miről beszélget vele Nagy úr? Mit ér el szavaival Misinél? 

35. Hogyan tájékoztatja Misi Pósalaky urat a lutriszámokról? 

36. Kik a „lutristák”? 

 

IX. FEJEZET 

38. Hogyan nyomoz Orczy? 

39.  Mit tud meg Misi Belláról beszélgetésük közben? 

40. Mit hazudik Pósalakynak? 

41. Kiket lát meg együtt az utcán? 

 

X. FEJEZET 

42. Mit tud meg Törökéktől Misi? 

43. Kivel találkozik az utcán, és mit kell tennie? 

44. Mit tesz a szüleitől kapott pénzzel? 

45. Hol látja Bellát, és mire gondol?  

46. Mire döbben rá Orczyéknál? 

47. Mit tartalmaz Bella levele? 

48. Mit talál a zsebében Misi?  

 

XI. FEJEZET 

49. Misit az igazgató háromszor hívatja, miért? 

50. Mikor, kiről írja meg a kisdiák élete első versét? 

51. Mi történik a tanári törvényszék előtt? (vádak-Misi viselkedése) 

52. Mit kiált Misi a gyalázkodó tanároknak? 

53. Ki érkezik Misi rokonságából? 

 

XII. FEJEZET 

54. Milyen régi történet jut eszébe édesapjáról? (az emberek rosszindulatáról gondolkozva) 

55. Kik látogatják meg betegségében? Mit tud meg tőlük? 

56. Mi szeretne lenni a kisdiák? 

 
KÖTELEZŐ FELADAT: a fenti kérdések igényes kidolgozása (A/4-es külön füzetben)  

Rajzokkal lehet díszíteni, de nem kötelező.  

 

+ FELADATOK ÖTÖSÉRT: 

1. 3-4 db  A/4 –es igényes illusztráció készítése a műről bármilyen technikával  

  (grafika, festmény, stb.) Ne füzetbe, hanem külön lapokra! 

2. Könyvajánló írása  A/4-es oldalnyi terjedelemben 

      

      Élményekkel teli olvasást és jó munkát kívánok Nektek! 

 

           Nóra néni 

 


