
 
 
                                           5. évfolyam 

Nógrádi Gábor: Pete Pite 
2. forduló (5-7. fejezet) 

 
1. REJTVÉNY  
     Válaszolj a kérdésekre! Fejtsd meg a rejtvényt!   
 

 1.                

    2.             

    3.             

     4.            

    5.             

   6.              

7.                 

    8.             

     9.            

   10.              

   11.              

    12.             

                 
 

        
1.Melyik tantárgyból kapta Pite, azaz Ádám az első ötöst? 
2. Mi a DÉDÉ TV tulajdonosának vezetékneve és a keresztneve? 
3. Miről kellett  volna beszélnie Pitének, azaz Ádámnak a biológia felelet során? 
4. Az osztályfőnök beceneve: Klárinyó, a ………. 
5. Kivel került konfliktusba Pite ( és Ádám is) Tünde miatt? 
6. Mi a biológiatanár gúnyneve? 
7. Mi a foglalkozása Tasnádi Jocó apukájának? 
8. Ki nevezi „ jó fejnek” Ádámot, azaz Pitét a reklámokról alkotott véleménye miatt? 
9. Hogy hívják Béla bácsi kutyáját? 
10. Mi az „ átment keselyűbe” tornamutatvány neve? 
11.Hanyadik sorban ült Pite, azaz Ádám az iskolában? 
12. Hányast kapott Pite, azaz Ádám a töri feleletére? 
 
a,  A rejtvény megfejtése:_________________________________________________ 
 
b, Hogyan kapcsolódik a megfejtés a regény írójához? Nézz utána!    
 
_______________________________________________________________________________    
c, Nevezz meg 1 olyan magyar filmet, amelynek Nógrádi írta a forgatókönyvét ! 
 
________________________________________________________________________________ 
 
            /15p 



2. MAGYARRÓL- MAGYARRA 
Ha dédnagymamád olvasná a regényt, akkor bizonyára néhány szót vagy kifejezést nem értene. 
Segíts neki! Készíts magyarázó szócikket a következőkhöz! 
 
a, De baró volt!_________________________________________________________________ 

b, Totál kivolt a csaj!______________________________________________________________ 

c, Nem kell mellre szívni!__________________________________________________________ 

d, Vágja ezt a témát._______________________________________________________________ 

e, Elütlek, mint ingaóra az éjfélt.____________________________________________________ 

f, dögtan:_______________________________________________________________________ 

g,stíröllek:______________________________________________________________________ 

h,odadzsalt:______________________________________________________________________ 

i, furkó, tök, fa:___________________________________________________________________ 

            /9p 

3.ISKOLA-TANÁROK 

Kösd össze a tanár nevét az általa tanított tantárgyéval! Ki a kakukktojás? Miért? 
 
Sejtem  Csilla                                                                   testnevelés 
Nyeste Klára                                                                    történelem 
Sarudi  Attila                                                                   matematika 
Viki néni                                                                          biológia 
Radeberger                                                                      magyar 
Pados Dezső 
 
KAKUKKTOJÁS:____________________________________________________________ 
 
INDOKLÁS:  ________________________________________________________________ 
 
____________________________________________________________________________ 
 
 
            /7p 
 

4.EZ ITT A REKLÁM HELYE! 
Hétköznapi életünk velejárója a reklám. Te mit gondolsz róla? Sorakoztass fel 3 érvet mellette és 3 
érvet ellene! 
MELLETTE: 
 
1.______________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

2.______________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 



3.______________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

 

 

ELLENE: 

1.______________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

2.______________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

3.______________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

            /6p 

 
5.SZÓLÁSOK-KÖZMONDÁSOK 
A regényben előfordulnak szólások közmondások. Vajon tudod mit jelentenek? Magyarázd őket! 
 
a, Vak tyúk is talál szemet! ________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________ 
 
b, Világos, mint a vakablak ________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________  

c, Vörös lett, mint a főtt rák ________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

d, Most légy okos, Domokos! ______________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

 e, Hamu alatt lapul a tűz __________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

f, Itt a kezem nem disznóláb!________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

g, Okos enged, szamár szenved _____________________________________________________  

_______________________________________________________________________________ 

            /7p 

6. NAPJAINKBAN 
Nem történik pontos utalás a cselekmények idejére, évekre. Ennek ellenére is tudjuk ,hogy a 
történet a XX-XXI. században játszódik. Mi a bizonyíték erre? Keress 5 olyan tényt a regényből, 
amely bizonyíték lehet! 
1.______________________________________________________________________________ 

2.______________________________________________________________________________ 



3. ______________________________________________________________________________ 

4. ______________________________________________________________________________ 

5.______________________________________________________________________________ 

            /5p 

 

7. HA ÉN FELNŐTT LEHETNÉK ….   
Szívesen lennél Pete Péter helyében? Szívesen változnál pár napra felnőtté? 5-6 mondatban fejtsd ki 
a  véleményedet! 
 
________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________  

            /5p 

 
8. PÁROK KERESTETNEK 
Kösd össze az összetartozókat! 
 
Pite                                      Volvo 
 
John D. John                        gombás omlett 
 
Annamária                           fikusz 
 
Pete apuka                           „földszintes kutya” 
  
Kata néni                              szivar 
 
Béla bácsi                             fehér gyöngy 
 
            /6p 
 

Maximum pont:        /60p 
 
 
Leadási határidő az iskola könyvtárában: 2013. január 11.  
 
Tanuló neve, osztálya:_____________________________________ 


