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1.SZÓREJTVÉNY 
a, Milyen szavakat, szószerkezeteket rejtenek a felhők? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
b, Kikhez, melyik szereplőkhöz kapcsolódnak?  
 
____________________ : ___________________________________  
____________________ : ___________________________________  
____________________ : ___________________________________  
____________________ : ___________________________________  
____________________ : ___________________________________  

 

KAGYOLANDELEELE 
 
MAPRÓFANORGAG 

_________________________________________ ____________________________________ 

 
DÖLHGYAMAF 

 
RÓNKACSOMOT 

__________________________________ _____________________________________ 

 
RÖMKARÖKLÖVKÖS 

 
    ÓTKLINUCSÍD 

________________________________ _______________________________ 



____________________ : ___________________________________   
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2.MELYIK A HELYES? 
Karikázd be a helyes válasz betűjelét! 
 

1. Ki volt a fiúk vezére? 
a. Röntgen 
b. Polip 
c. Cikkcakk 

 
2. Kit tanít olvasni Stanley? 
a. Mágnes 
b. Zéro 
c. Hónalj 

 
3. Kit büntetett meg az igazgató a szotyis eset után? 
a. Stanleyt 
b. Mr. Sirt 
c. Mr. Pendanskit 

 
4. Ki volt Mary Lou? 
a. Stanley dédnagymamája 
b. a csókos bandita 
c. Sam szamara 

 
5. Ki volt az első, akit Kate Barlow megölt? 
a. Hattie Parker 
b. a Seriff 
c. Csuka Walker 

 
6. Hogyan halt meg Kate Barlow? 
a. lelőtte Linda Miller 
b. belefulladt a zöldtóba 
c. megmarta a sárgafoltos gyík 
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3.SZEREPLŐK- TULAJDONSÁGOK 
a, Kösd össze az összetartozókat! 
 
Mr.Sir    csinos tanítókisasszony 
 
az igazgatónő   fekete szakállas, rokonszenves 
 
Mr. Pendanski   magas, vörös hajú, szeplős 
 
Kate Barlow   alacsony, fekete bőrű, írástudatlan 
 
Zéro   napszemüveges, cowboykalapos, csörgőkígyó volt a karjára tetoválva 
 
Csuka Walker   segítőkész, erős, izmos kezű, fekete fiatalember 
 
Sam    bűzös lábú, buta, de gazdag ember 



b, Melyik jellemvonás illik legjobban Stanleyra? Húzd alá! 
 
gazdag                   csinos               kegyetlen                     becsületes                   kapzsi 
hebehurgya           magányos          buta                             öntelt                          boldog 
reménykedő          hisztis               duci                              nagyhangú                 igaz barát 
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4.KAKUKKTOJÁS 
Ki vagy mi a kakukktojás? Melyik nem illik a többi közé? Választásodat indokold! 
 

a. Stanley, Polip, Cikkcakk, Hónalj 
___________________________________________________________________  
 

b. Katherine Barlow, Charles Walker, Myra Menke, Hawthorn doktor 
___________________________________________________________________  
 

c. tükör, fekhely, faláda, ruha, cipő, kulacs 
___________________________________________________________________  
 

d. barack, fahéj, szegfűszeg, koriander, szerecsendió 
___________________________________________________________________ 
 

               /8p 
           
     

5. PÁROK KERESTETNEK 
Kösd össze a szereplőt a hozzá kapcsolható tárggyal! 
 
Sam   kulacs 
 
Kate Barlow  sminkes doboz 
 
Stanley  csónak 
 
igazgatónő  rúzs 
 
Röntgen  legrövidebb nyelű ásó 
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6. KULCSSZÓ KERESTETIK… 
Egészítsd ki a mondatokat a regény alapján! 
 
__________________vegyenek! –kiabálta Sam, miközben a város utcácskáit rótta. 
És néha hallotta, hogy Sam válaszolt: 
„Azt is __________________.” 
„Isten __________________ megsegített.” – ezt hajtogatta a  _______________, miután 
_________________ kirabolta, magára hagyta a pusztaságban. 
Hisz valahol itt élhetett a környéken, ha tényleg az ő ___________________ kupakja volt, 
amit talált. 
Két nappal később új fiút helyeztek a __________________ csoportba. ________________ 
-nak hívták, de Röntgen csak _______________ nevezte. 
„Ez nem _________________ -vetette oda szórakozottan Mr. Sir.” 



            /10p 
 
 

7. A VEREKEDÉS 
a, Miért tör ki verekedés Cikcakk és Stanley között? Fogalmazd meg legalább 4 mondatban! 
___________________________________________________________________________  
___________________________________________________________________________  
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________  
___________________________________________________________________________ 
 
b, Milyen következménye lesz? Fogalmazd meg legalább 3 mondatban! 
__________________________________________________________________________  
__________________________________________________________________________  
__________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________ 
 

            /7p 

Maximális pont:       /60p 
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