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5. forduló 

Beküldési határidő: 2017. április 7. 

 

Neved:       Évfolyamod:  

Iskolád: 

A feladatok megoldásával elért pontjaidat megtekintheted az iskola honlapján 

(www.vakbottyangimnazium.hu).  

Választott titkos nevem: 

 

Összegyűjtött pontok feladatonként: 

 

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. Összesen 

          

 

1) A regényben sokszor említi Verne, hogy felhők gyülekeznek az égen. Az alábbi képek a felhők 4 

alaptípusát ábrázolják. Melyiknek mi a neve?  (4 pont) 

 

 

 

 

 

 

 

 ……………………………………. …………………………………………. 

 

 

 

 

  

 

 
 ……………………………………… ……………………………………….. 
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2) Rejtvény     (10 pont)  

   1.          

  2.             

    3.         

     4.        

 5.            

 6.            

     7.        

   8.          

 

Meghatározások:  

1. G. Spilett ilyen madarakkal próbál üzenetet küldeni magukról a külvilágnak 

2. Spilett szerint ez a betegsége Harbertnek 

3. Ilyen hatóanyagú gyógyszer menthetné meg Harbertet 

4. Ezt jelenti a kalózok hajójának a neve 

5. Ilyenfajta hajó a Duncan 

6. Kb. ennyire becsüli a Ayrton a kalózok létszámát 

7. Ez okozza a kalózhajó pusztulását 

8. Ilyenfajta hajó a kalózoké 

 

Mit jelent a fősorban kialakult szó?  …………………………………………………………………………………………… 

Kire használja a kifejezést Verne? …………………………………………………………………………………………… 

 

3) Döntsd el a következő állításokról, hogy igazak vagy hamisak! I - H  (7 pont) 

….. A lőgyapot feszítőereje az ágyúzás esetén nagyobb, mint a lőporé. 

….. Pencroff gondolkodás nélkül le akarja lőni a szigeten rekedt 6 kalózt. 

….. A mérnök Jupot küldi el üzenettel Nabhez a Gránitpalotába. 

….. Pencroff bízik a legkevésbé Ayrtonben. 

….. Bob Harvey a fegyencekkel már többször járt a Lincoln-szigeten. 

….. Bob Harvey a 6 túlélő fegyenc között van, akik elbújtak a szigeten. 

….. Harbert nov. 11-én sebesül meg. 
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4) Az alábbi feladat a légkör szerkezetévek kapcsolatos, amely szintén többször szóba kerül a 

történetben. Kösd össze a légkör részeit a rájuk jellemző megállapításokkal, majd állítsd emelkedő 

sorrendbe őket (a legalsó kapjon 1. sorszámot, a legfelső 5.-et) (6 pont)  

…..   exoszféra  a meteorok nagy része itt ég el 

…..   sztratoszféra  a légkör legritkább része 

…..   termoszféra  az időjárási jelenségek (felhő, szél, csapadék) helye 

…..   troposzféra  a műholdak itt helyezkednek el, a sarki fény „otthona” 

…..   mezoszféra  az ózonréteg itt jön létre  

 

5) Olyan irodalmi alkotásokat gyűjtöttünk össze, amelyeknek a címében vagy a cselekményében 

fontos szerephez jut valamilyen sziget. A rövid tartalmi kivonatok alapján találd ki, kinek melyik 

művéről van szó! (8 pont) 

 

  

 A magyar ifjúsági regény a megírásakor elképzelt jövőbe röpít, amikor már az időjárást is képes 

az emberiség irányítani. A Föld mélyén zajló hatalmas erők azonban még sok gondot okoznak. 

Velük veszi fel a harcot egy maroknyi expedíció… 

A szerző:   ………………………………………………………           A mű címe:   ……………………………………………………….. 

 Igazi kalózregény; pergő, feszült, fordulatos események, elásott kincs, egy fontos térkép, 

árulás, becsület… és még sorolhatnánk ennek a klasszikusnak a jellemzőit. Nem csak fiúknak 

ajánlott! 

A szerző:   ………………………………………………………           A mű címe:   ……………………………………………………….. 

 Történelmi tényeken alapuló alkotás, mely nem csak a lázadók sorsát követi tovább egy 

szigeten, de olyan fontos témákat is érint, mint a rasszizmus, a háború és béke vagy éppen a 

boldogság. 

A szerző:   ………………………………………………………          A mű címe:   ……………………………………………………….. 

 A verses mű a törökvész korába viszi vissza az olvasót, megelevenítve (s ha szükség van rá, picit 

megváltoztatva) a történelmet. Van itt is árulás, szerelem, hősiesség, angyalok és alvilági 

démonok. Érdekessége, hogy a versszakok száma utal az ostrom évére. 

A szerző:   ………………………………………………………          A mű címe:   ………………………………………………………. 

 Egy kamaszokból álló csapat lakatlan szigetre vetődve felnőttek híján próbálja felépíteni a 

maga társadalmát, s mindeközben szembesül a nem várt nehézségekkel: pl. hogy az értelem 

hogyan homályosul el a kegyetlenség, a hatalomvágy, az ösztönök és a pártharcok mögött. 

Szerepet kap benne egy szörny, egy ikerpár, egy tűz is.  
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A szerző:   ………………………………………………………          A mű címe:   ………………………………………………………. 

 Izgalmas történet egy nyughatatlan hajóorvosról, aki többször is hajótörést szenved, de soha 

nem tanul belőle, mindig útra kel, hogy újabb és újabb országokba juthasson el és furcsábbnál 

furcsább civilizációkat ismerhessen meg. A könyv eleje még szinte mesés, majd egyre 

komorabb és gúnyosabb, s a végén jöhetünk rá, hogy ez valójában nem gyerekeknek szól. 

A szerző:   ……………………………………………………..          A mű címe:   ………………………………………………………. 

 A nemrég elhunyt kiváló írónő ifjúsági regényének főhőse egy nyolcéves kisfiú, aki érti az 

állatok nyelvét, s eljut a szigetükre, vállalja törvényeiket, hogy a kék orvosság megszerzésével 

megmenthesse beteg mamáját. 

A szerző:   ……………………………………………………            A mű címe:   ………………………………………………………. 

 Az önálló műfajt teremtő nagy sikerű regény valós alapokkal rendelkezik. Főhőse egy lakatlan 

szigeten 28 éven keresztül építi fel maga körül a semmiből a civilizációt; közben átalakul, az 

események hatására átértékeli életét, és még egy hű társa is akad. 

A szerző:   ……………………………………………………           A mű címe:   ……………………………………………………….. 

 

6) Gyakran előfordul, hogy a regényben ma már régiesnek tetsző igealakokkal találkozunk. Ezekből 

gyűjtöttünk össze egy párat. Írd át az alábbi mondatok vastagon kiemelt szavait „mai ragozás” 

szerint!  (6 pont) 

 „A mérnök szerint nem szabad elzárniok a seb nyílását.”  …………..…………………… 

 „Igen, ez könnyen megeshetik.”     ………….....………………… 

 „És mi lenne, ha a Bonadventure-t kivontatnók a homokra?”  ………………………………… 

 „De arra kérem, a fiú érdekében, csillapodjék!”    ………………………………… 

 Ha a seb idő előtt forradna össze, a genny fölgyülemlenék a mellüregben.” ……………………. 

 A telepeseknek mindent elölről kell kezdeniök!    ………………………………… 

 

7) És ha már a szép magyar nyelvnél tartunk (azaz a korhű fordításnál), többször is észrevehető a 

szöveg igényessége, költői nyelvezete, emelkedett megfogalmazása. Keress a következő 

szövegrészletben 3 különböző költői/szónoki eszközt, húzd alá és nevezd meg őket!        (3 pont) 

„Másnap, … a kis társaságot  végre megszállta a remény. Harbert magához tért hosszas ájulatából. 

Fölnyitotta a szemét, és megismerte a mérnököt, az újságírót, Pencroffot. … A tengerész úgy érezte, 

hogy a szíve fokról fokra megkönnyebbül. Úgy tett-vett Harbert betegágyánál, mint valami 

ápolónővér, úgy gondozta a fiút, mint anya a gyermekét. - Mondja ki, hogy van remény, Spilett úr! - 

könyörgött. - Mondja ki, hogy megmenti Harbertet!” 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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8) Ismét régies szavak jelentése „kerestetik”!  (7 pont) 

 pitymallat ………………………………………………………………………………………………………………….. 

 tarjagos ………………………………………………………………………………………………………………….. 

 tivornya ………………………………………………………………………………………………………………….. 

 orront  ………………………………………………………………………………………………………………….. 

 silbakol  ………………………………………………………………………………………………………………….. 

 lel  ………………………………………………………………………………………………………………….. 

 dölyfös  ………………………………………………………………………………………………………………….. 

 

9) Végül villámkérdések következnek az adott részre vonatkozóan. (5 pont) 

 Milyen furcsaságot vesz észre Pencroff a Bonadventure fedélzetén a kalózok megérkezése 

után?  …………………………………………………………………………………………………………………... 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 Mi a furcsa a kalózhajó pusztulásában?  …………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 Mivel szállítják vissza a sebesült Harbertet a Gránitpalotába? Miért? …………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 Miért örültek volna a telepesek, ha épen ki tudják menteni a kalózhajót a hullámsírból? 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 Mivel próbálja pótolni a hiányzó hatóanyagú gyógyszert Gedeon Spilett? ………………. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………….  


