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Louis Lowry: Számláld meg a 
csillagokat  

1. feladatlap (1. 2. 3. 4. 5.fejezetek) 
  
 

 
1.a, FEJTSD MEG A REJTVÉNYT! 
 
     

 1.            

   2.          

 3.            

    4.         

   5.          

    6.         

   7.          

    8.         

9.             

 
 
 

1. Melyik zsidó család boltját záratják be az elsők között a németek? 
2. Mi Annamarie vezetékneve? 
3. Ki hozza a hírt Annamarie családjának a zsidóüldözések megkezdéséről 
4. Ki volt az a családtag, aki egy tragikus autóbalesetben halt meg? 
5. Mi volt Ellen édesapjának vezetékneve? 
6. Milyen versenyre készül Annamarie? 
7. Mi a gúnyneve a magas, vékony német tisztnek, akivel a lányok találkoznak? 
8. Mi volt Ellen édesapjának a foglalkozása? 
9. Melyik városban él Annamarie családjával? 

   
  b, Ki a megfejtett személy?____________________________________ 
  c, Hogyan kapcsolódik hozzá a következő mondat?  
   „Az ő testőre egész Dánia” Értelmezd, hogy mit jelent! 
__________________________________________________________                                                                   
                                                                                                                                                    /12p 

 
 
 
 
 
2.IGAZ VAGY HAMIS 
Karikázd be a megfelelő betűjelet! 



 
a) Annamarie édesanyjának kedvenc regénye az Elfújta a szél.               I       

H 
b) A német katonákat felbosszantotta Kirsti makacs, dacos viselkedése, 

amikor az utcán megállították a lányokat.                  I       
H 

c) Peter két kagylót hozott ajándékba Annamarie és Kirsti számára               I       
H 

d) Kirsti nagyon dühös az új cipője  miatt, és nem akarja viselni                       I       
H 

e) Annamarie örül, hogy ő nem átlagember, és gyakran kell bátorságát bizonyítania. I       
H 

f.)Ellent Annamarie családja rejti el a németek elől.      I     
 
             /6p 

 
3. KERESD A PÁRJÁT!  
Párosítsd a regény szereplőjét egy-egy tárggyal, amellyel kapcsolatba került! 
 
Lise    fakerekes bicikli 
Johansen úr   halbőr cipő 
Samuel   feketénél feketébb tinta 
Kirsti    kék utazóláda 
Ellen    családi fényképalbum 
Rosen úr   Dávid –csillag medál 
 
                                                                                                                                                  /6p 
        

4. EGY KIS FÖLDRAJZ  
       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
a, Annamarie 
iskolai 
térképét látod. 



Hiányos a rajz. Színezd a regényben olvasottak alapján Norvégiát rózsaszínre, Svédországot 
kék színűre! Írd be Dánia, Hollandia, Belgium és Franciaország kezdőbetűjét a térképre! 
b, Melyik ország kakukktojás? Miért? 
   /történelmi eseményre és a regényben olvasottakra gondolj! 
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________ 
 
                                                                                                                                                      /8p 
 

5.SZÓREJTVÉNY…  
A felhők egy-egy szót rejtenek, amelyekkel találkozhattál a mű olvasása közben. Melyik felhő 
melyik kifejezést rejti? 

 
 
b, Hogyan kapcsolódik a négy kifejezés a történethez?  
______________ : ___________________________________  
______________ : ___________________________________  
______________ : ___________________________________  
______________ : ___________________________________ 
                                                                                               /8p 

 
6.ÉRDEKES FEJEZETCÍMEK 
a, Értelmez a fejezetcímeket! Milyen szituációban hangzottak el a kérdések? 
 

1. Miért rohansz ? 
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________  

 
OBERSTGADER 
 
 

 

GIDLÁLVADISC 

HEGÁPKANOP DEFIDSRENAKE 

 
________________________ 

 
__________________________
_ 

 
_________________________ 

 
____________________________ 



2. Ki az a lovas?  
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________ 

3. Ki az a sötét hajú?  
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________ 

b, Milyen azonosságot fedezel fel a három kérdés esetében? 
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________ 

                                                                                                                                 
                                                                                                                    /7p 

7. SZÓMAGYARÁZAT… 
 Mit jelentenek a regényben előforduló következő szavak? 
ellenállás:  ______________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________ 
 
szabotázs: _______________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________ 
 
kelengye: _______________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________ 
 
nácik:___________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________ 
 
zsinagóga:_______________________________________________________________________
________________________________________________________________________________ 
 
rabbi: __________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________                                                                         
                                                                                                                          

       /12p 
 
 8.EGY KIS TÖRTÉNELEM 
Mit jelent a holokauszt szó? Hogyan kapcsolható a regény témájához? 
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________ 
 

              /2p 
 

Max. pont:     /61 
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