
Mennyire ismered Petőfi Sándor verseit? 

 

Ennek a kérdőívnek a segítségével kiderül. Amennyiben nem tudod biztosan a 

megoldásokat, lapozz fel egy Petőfi összes költeményét tartalmazó kötetet, vagy 

gyere be a könyvtárba! Segítek. 

 

Melyik Petőfi versből valók az idézetek? 

1. „Föllázítsam a kerek világot, Föllázítsam-e ellenetek, Hogy a dühnek 

Sámson-erejével Milliónként nektek essenek?” 

A királyokhoz 

Forradalom 

Föl! 

 

2. „Látjátok ezt a táncot? Halljátok e zenét? Akik még nem tudtátok, Most 

megtanulhatjátok, Hogyan mulat a nép.” 

A márciusi ifjak 

A nemzethez 

Föltámadott a tenger 

 

3. „Fázunk és éhezünk S átlőve oldalunk, Részünk minden nyomor... De 

szabadok vagyunk!” 

Csatában 

A farkasok dala 

A honvéd 

 



4. „Roskadófélben van a ház, Hámlik le a vakolat, S a szél egy darab födéllel 

Már tudj' isten hol szalad” 

Pató Pál úr  

Anyám tyúkja 

A kisbéres 

 

5. „Ha eldobod egykor az özvegyi fátyolt, Fejfámra sötét lobogóul akaszd, Én 

feljövök érte a síri világból Az éj közepén, s oda leviszem azt” 

Nem sírok én... 

Szeptember végén  
Uton vagyok s nem vagy velem... 

 

6. „Ki volt tanítód? hol jártál iskolába? Hogy lantod ily mesterkezekkel 

pengeted. Az iskolákban nem tanulni, hiába, Ilyet... a természet tanított 

tégedet.” 

Arany Jánoshoz 

Vörösmartyhoz 

Jókay Mórhoz 

 

7. „Húzd rá cigány, huzzad jobban, Táncolni való kedvem van, Eltáncolom a 

pénzemet, Kitáncolom a lelkemet!” 

Csalogányok és pacsirták 

Poharamhoz 

Falu végén kurta kocsma... 

 



8. „Mikor együtt voltunk, Tudom, hogy szerettél. Akkor meleg nyár volt, Most 

tél van, hideg tél.” 

Busúlnak a virágok... 

Reszket a bokor, mert... 

Őszi éj 

 

9. „Korbácsolja lovait, S a gyeplőt közéjök vágta, Ugy jön egyenest nekem 

Sebesen, lóhalálába.” 

Bolond Istók 

Rongyos vitézek 

Utazás az Alföldön 

 

10. „Sötét a bánya, De égnek benne mécsek. Sötét az éj, De égnek benne 

csillagok.” 

A rab oroszlán 

Világosságot! 

Felhő és csillag 

 

11. „Ahol álltam, sárga föveny-szőnyeg Volt terítve, s tartott a mezőnek, Melyen 

a levágott sarju-rendek, Mint a könyvben a sorok, hevertek.” 

Puszta föld ez, ahol most járok... 

A Tisza 

Alkony 

 

 



12. „Magára hagyták, egy magára A gyáva népek a magyart; Lánc csörg 

minden kézen, csupán a Magyar kezében cseng a kard.” 

Buda várán újra német zászló! 

Vérmező 

Európa csendes, újra csendes... 

 

13. „Mit mondok majd először is Kedvest, szépet neki? Midőn, mely bölcsőm 

ringatá, A kart terjeszti ki.” 

Bucsú 

Füstbement terv 

Elvándorol a madár... 

 

 

 

 

 

 

 


