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A jelentkező iskola neve: 

 

_________________________________________________________________ 

 

 

A felkészítő pedagógus neve, telefonszáma, e-mail címe: 

 

_________________________________________________________________ 

 

_________________________________________________________________ 

   

 

        A csapat tagjai 

 

          Évfolyam 

1.  

 

 

2.  

 

 

3.  
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                             „Ismerd meg a mai magyar gyermekirodalmat!”  

                                    Janikovszky Éva élete és munkássága 

2.  forduló 

 

                           Beküldési határidő: 2019. március 11. 

 

 

 

1. Janikovszky Éva melyik műve jut eszetekbe a képről? 

 

     A mű eredeti címe: ___________________________________________ 

                               Az első kiadás éve: _________________ 

                               A regény alapján film is készült. Címe: ___________________________ 

                                                                                                                          3 pont/________ 

 

2. Kinek mi volt a foglalkozása a könyvben? Ha helyes sorrendben olvassátok a betűket, 

megtudjátok! 

                                                                      

           név                             foglalkozás 

___________________   __________________________   ŐTÍZSÉKMÁZSREZSÓL 

___________________   __________________________   RŐKRAP 

___________________   __________________________   ÓDROHNÉZS 

___________________   ___________________________________________________   

                                                                        NÁDORIZSANAPAÓTNOBLEFLÉVEL 

                                                                                                                            6 pont/_______ 

3.Miért vitték Misut Dezső bácsihoz? 

___________________________________________________________________________

__________________________________________________________        2 pont/_______ 

 

Mit tudtatok meg Dezső bácsi családjáról, munkájáról a regény elején? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

_________________________________________________________          6 pont/_______ 
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4.Egészítsétek ki a mondatokat! 

 

_______________________________________a földszint kettőben lakott, nagyon szerették 

a ____________________. ___________ bácsi minden este __________________________ 

érkezett haza. 

A földszint 3. zárjait és lakatait egy ______________ ruhás és ______________ kalapos 

hölgy zárta és csukta, akit ____________________________________ hívtak. Szerinte a 

kisfiúk mind ________________________. 

Mi volt a hölgy kérése Dezső bácsihoz? __________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

 

                                                                                                                              13 pont/_____ 

 

5. Számozással állítsátok sorrendbe a regény részleteit! 

 

____  Ezen a délelőttön is egymásnak adták a kutyák a kilincset. Misu alig tudta Poldi  

          néninek elmondani, miért sírt annyit Síróbaba. 

____  A szenesember ezalatt kitöltötte a málnaszörpöt és tálcán körbekínálta. 

____  Kamilla kisasszony kalap nélkül, kezében egy tejeskannával kopogott végig az  

          udvaron, és nem tette fel a vaspántot az ajtajára. 

____  Mert a sárga kőkockás udvar közepét gyönyörű gyepszőnyeg borította. Szebb, mint  

          a parkban. 

____  Rohant vissza a műhelybe, ahol Poldi néni és Dezső bácsi szorgalmasan lyukasztgatta 

          a szalmaszálakat. 

____  Egy piros ruhás kislány állt a rács mögött a félig nyitott ablakban, és kíváncsian nézett 

          Misura. 

____  Bertamama lemászott a kis létrán, és áttornászta magát a bútorok között, kihúzta a  

          tálalószekrény egyik fiókját. 

____  Az is előfordult, hogy a Fiatalok délután nem mentek el hazulról, valószínűleg azért,  

          mert haza sem jöttek. 

____  Misu nem szerette az olyan öreg néniket, akik úgy versenyeznek a gyerekekkel, hogy 

          szántszándékkal hagyják őket nyerni. De Bertamama nem ilyen volt. 

____  A Fiatalok már szedték is a plakátokat a falról. Láthatóan költözködtek. 

 

                                                                                                                           10 pont/______ 
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6. Húzzátok alá a mondatokban a helyes állításokat! 

 

Misu gyűjtötte a titkokat/kagylókat. 

Síróbaba igazi neve Zsófika/Piroska. 

Dezső bácsi vasparipája Ráró/Pejkó. 

Misu az oroszlános/lovas padon szeretett üldögélni. 

Poldi bácsi meglepetése a regény végén a gyepszőnyeg/a kerti törpe a nagy papírdobozban. 

A Fiatalok színészek/diákok voltak. 

                                                                                                                              6 pont/______ 

 

7. Milyen szerepe volt a műben a szalmaszálnak? 

 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

                                                                                                                               4 pont/______ 

 

 

 

Pontszám: 50/______ 
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