
 
 5. évfolyam 

Nógrádi Gábor: Petepite 
1. forduló (1- 4.fejezet) 

  
 
 

1.TITKOSÍRÁS 
a, Fejtsd meg ! Írd a vonalra a megfejtést! 
  
A Á B C CS D E É F G GY H I Í J K L M N NY O Ó Ö Ő P R S SZ T TY U Ú Ü Ű V Z ZS  
 
1,  36, 1, 17, 18 2, 29, 19, 7, 18, 16, 7, 17, 17, 27, 13, 7, 29, 29, 7, 19, 13, 12, 21, 11, 18, 7, 10, 8, 
26, 15, 7, 19, 
 
Megfejtés:__________________________________________________________________ 
 
b, Ki mondta ezt a mondatot a regényben? Mit értett alatta? Értelmezd! 
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________ 
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2.SZÓREJVÉNY  
A felhők egy-egy tulajdonnevet rejtenek, amelyek a regény írójának életéhez kapcsolódnak. Találd 
ki, melyek ezek! Nézz utána, hogyan kapcsolódnak az íróhoz! 

                                                                                                

 
BCDEEENR 
 
 

 
AAÁEEGGYKL
MORRSZT 

AÁEGYHÍNYRZ AAGYMNORS 

_________________________ ________________________________ 

___________________________________ 
 
_______________________________________ 



Megfejtések:                                                                                       Kapcsolódások 
 
_________________________                     _____________________________________ 

_________________________                      _____________________________________ 

_________________________                      _____________________________________ 

_________________________                      _____________________________________ 
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3.IGAZ-HAMIS  
Karikázd be a megfelelő betűjelet! 
 
a, Az átváltozás előtti este apa testvére, Kázmér látogatta meg Pitééket.                           I    H 
b, Pite mamája két évvel korábban egy gonosz betegség miatt meghalt,  
    azóta az apa mogorva és szótlan.                                                                                         I    H 
c, Pete Péter, a regény főszereplője tizenegy és fél éves, és hatodik osztályba jár.             I    H 
d, Dr. Pete Ádám, az apa idegorvos és egy klinikán dolgozik.                                              I    H 
e, Pitének tetszik egy lány, akit Ivanics Annamáriának hívnak.                                          I    H 
f, Apa és Pite a testcsere miatt olyan dolgokról is beszélgetnek, amiről eddig még 
   soha, például a csókolózásról.                                                                                               I    H 
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4. KI KICSODA? 
A felsorolt tulajdonságokat csoportosítsd a megismert szereplőkhöz! Ha megvan a szereplő neve, 
írd a táblázatba, majd írd be a foglalkozását is! 
nyugodt, selyemszőke, fekete hajú, búgó hangú, medvejárású, kék szemű, nyugtalan, 
gyermekbarát, vörös hajú, mogorva, titokzatos, örökké elfoglalt 
 NÉV TULAJDONSÁG FOGLALKOZÁS 
1.    

2.    

3.    

4.    

5.    
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5.METAFORÁK- HASONLATOK  
A regény olvasása közben találkozhattál velük, amikor egy-egy szereplőt jellemzett az író. Ismert 
állatok szerepelnek ezekben a hiányos mondatokban. Melyek ezek? 
a, Nem bírja megérteni ez a löttyedt agyú________________, hogy most dől el az élete. 
b, Ne mozgasd folyton a lábad, mint ________________a farkát! 
c, Vagy talán mégis kezd észhez térni ez a mogorva___________________? 
d, Úgy lógott rajta az ing, meg a nadrág, mint azon a bizonyos ______________ a gatya. 
e, Hogy nevetsz te? Mint egy ____________! 
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6.ADJ NEVET! 
Pite édesapja a DÉDÉ TV-nél dolgozik. Vajon minek a rövidítése lehet ez? Adj találó nevet a 
televíziós társaságnak!   
 
________________________________________________________________________________________________ 
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7. a,FOLYTASD! 
    „Mindenki álmodik valamiről……….”   
_________________________________________________ 
     b, Kinek a szavait idéztük? Mit jelent az idézett gondolat? Mit tudunk róla? / 5 tulajdonságot 
említs/ 
_______________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 
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Maximum pont:       /60 
 
 
 
 
 
Leadási határidő az iskola könyvtárában: 2012. november 30. 
 
 
Tanuló neve és osztálya : ____________________________________________________ 


