
 

 

II. FORDULÓ 

(2020. november 3-17.) 

 

Könyvkaland – olvasásnépszerűsítőverseny VII–VIII.osztályosokból álló csapatoknak 
 

Irodalom 

Anna Woltz: Száz óra sötétség, Tilos az Á Könyvek, Budapest, 2014. (részlet, 41-77. oldal) 

 

1. Emiliának keserűek az első tapasztalatai a szabadság földjén, New Yorkban. Szállás 

és barátok nélkül, az útra kerülve, kiszolgáltatottan fogalmazódik meg benne: ,,hozzá 

vagyok szokva a magányossághoz (…) de hogy ennyire magányos vagyok, az új’’. 

Te már tapasztaltál hasonlót? Írj 10 soros fogalmazást arról, milyen gondolatok, érzések 

kavarognak benned, ha a magányra gondolsz!  

8 pont 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

 

2. Magyarázd meg tömören (1-2 mondatban) a szereplők kijelentéseit, gondolatait: 

,,Már mások legrosszabb napjához tarozom.” (Emilia) 

______________________________________________________________________________ 



 

 

,,Barátaidat várod a Facebook-profilodról?” (Jim Emiliának) 

______________________________________________________________________________ 

 

,,Seth rántottát és bagelt rakott elém. Isteni volt, de ezt sem köszöntem meg neki, mert 

az olyan lett volna, mintha ezzel együtt azt a másikat is megköszöntem volna.” (Emilia 

gondolatai, miután Seth megnyugtatta, amikor pánikrohama volt.) 

______________________________________________________________________________ 

3 pont 

 

3. ,,A múzeum olyan, akár egy oázis” – mondta Emilia.  

Van a te életedben ilyen oázis, olyan hely, ahol menedéket lelsz, ahová 

visszavonulhatsz a világtól, ahol jól érzed magad? Mutasd be 4-5 mondatban! 

6 pont 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

 

4. Keress utána a következő kifejezéseknek, neveknek! Írj róluk legalább 2 

információt! 

HURRIKÁN: ___________________________________________________________________ 

SZATURNUSZ GYŰRŰI: _________________________________________________________ 

BENJAMIN FRANKLIN: _________________________________________________________ 

METROPOLITAN MUSEUM OF ART: ______________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

GEORGE WASHINGTON: ________________________________________________________ 

10 pont 



 

 

5. Melyik jelenetek jutnak eszetekbe az alábbi szavakról, kifejezésekről: 

 

 Starbucks 

 

 

 burrito 

 

 

 ronggyá olvasott könyvek 

 

 

 ló 

 

 

 középkori oltárok 

 

 

 rövidzárlat 

 

 

 mocsárlakók 

___________________________________________________________________________ 

7 pont 

 



 

 

6. Jellemezd eddigi ismereteid alapján a regény főszereplőit! Írj be minél több 

tulajdonságot az alábbi táblázatba! 

10 pont 

 JIM ABBY SETH EMILIA 

Külső 
tulajdonságok 

    

Belső 
tulajdonságok 

    

 

7. Hogyan készülnétek fel, ha megtudnátok, hogy egy hurrikán közelít a városotokhoz? 

Készítsetek akciótervet 6 lépésben! 

6 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

