
 

 

II. FORDULÓ 

(2020. november 3-17.) 

 

Könyvkaland – olvasásnépszerűsítő verseny V–VI.osztályosokból álló csapatoknak 
 

Irodalom 

Kertész Erzsi: A sárkány nyomában, Pagony, Budapest, 2019. (részletek, 97-103., 117-122., 123-

130., 138-145. oldal)  

A regényrészlet a jelenben játszódik. Dani, a főszereplő fiú meséli a történetet. 

 

1. Mi Dani osztályfőnökének neve, illetve gúnyneve?      4 pont 

______________________________________________________________________________ 

2. Mi az osztályfőnök eredeti foglalkozása?       2 pont 

______________________________________________________________________________ 

3. Milyen szakmai elégtételben lehet része a régészet művelőjének? Fejtsétek ki 5-6 

mondatban a regény alapján!                  10 pont 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

 



 

 

4. A banda tagjai az alábbi fiúk. Kössétek össze a neveket a rájuk jellemző idézettel! 

10 pont 

MARCI 

 

 

 

DANI 

 

 

 

BENCE 

 

 

  

SAMU 

 

 

LACKÓ 

 

 

  „ ... igazi Marci kettő pont nulla.” 

 

„... nagyon jó fej. Kicsit hiperaktív, azt 

hiszem, így mondják tudományosan, de a 

matekot nagyon jól nyomja, és engedi, 

hogy dolgozatírásnál másoljak róla.” 

 

„... az egyik legvagányabb srác az egész 

suliban, és mostanában én vagyok a 

legjobb barátja. Rólam szokott házit 

másolni, engem hív föl, ha van valami, meg 

minden. (...) Nagyobb a bicepsze, én 

viszont jobban gördeszkázok. Neki persze 

jobb a dumája, és a lányok is be vannak 

ájulva tőle.”  

 

„Elég testes fiú, és nagyon jó humora van. 

Verekedni is csak akkor szokott, ha nagyon 

behengerlik, de alapjáraton szelíd, mint a 

kezes bárány vagy a plüssmackó.” 

 

„... egy kicsit agresszív ... Folyton a harcos 

játékokat nyomja a gépén, és szerintem 

bárkit lenyom azokon a pályákon.” 

 

5. Írjatok 7-8 mondatos levelet Petra nevében Daninak, amelyben fejtsétek ki, hogy 

miért nincsen rá jó hatással Marci?                 10 pont 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 



 

 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

 

6. Nézzetek utána, mit jelentenek az alábbi kifejezések?     8 pont 

GESTA _______________________________________________________________________ 

GÉSA _________________________________________________________________________ 

KRÓNIKA _____________________________________________________________________ 

AMULETT _____________________________________________________________________ 

 

7. Mi a magyar megfelelőjük az alábbi latin neveknek?     4 pont 

Casparus - ____________________________ 

Gregorianus - ____________________________ 

 

8. „Sokkal jobb lett volna a lovagok korában élni” – morfondírozott Dani. Vajon igaza 

van? Szerintetek melyik korban könnyebb egy kiskamasz élete: a jelenben vagy a 

lovagkorban? Véleményeteket fogalmazzátok meg 8-10 mondatban!           12 pont 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

 



 

 

Összesen: 50 pont 

A második feladatlap megoldásainak beküldési határideje: 2020. november 17. 

Részeredmény-hirdetés: 2020. november 20. 

A megoldásokat KIZÁRÓLAG e-mailben a konyvkaland58@gmail.com címre várjuk, az e-mail  

„Tárgy/Subject”rovatában feltüntetve: „Könyvkaland 2020”. 

A válaszokat számítógépen szerkesztett formában (pl. Wordban) és kézzel írva is elfogadjuk. A 

kézzel írottakról jóminőségű fotót kérünk. 

Beküldéskor kérjük jelezni minden alkalommal a következőket is: a csapat neve, származási 

helye (települ és iskola), tagjainak neve és osztálya, a csapatot összeállító / vezető tanár neve, 

telefonszáma és e-mail címe. 

mailto:konyvkaland58@gmail.com

