
 8. évfolyam 
 Louis Lowry: Számláld meg a csillagokat  

2. feladatlap 
 (6. 7. 8. 9. 10. 11.fejezetek) 

 
1.  REJTVÉNY! 
Példa: Ha A = terület, Á = gödröt mélyít 
      C = egyik betű kimondva 
      D = egy szigetlakó nép, akkor 

  Mi A + C + D + Á? 
MEGOLDÁS . helyesírás 
 
a, Fejtsd meg a rejtvényt a példa segítségével! Találd meg melyik fejezetcímre 
gondoltunk! 
     Ha      A = gödröt mélyít, B = vízben élő állat,  
               C = egy meghatározott helyen, D = kőből készült erődítmény, akkor mi  
 
             B + C + D + A ? 
MEGOLDÁS : __________________________  
 
b, Értelmezd a kapott fejezetcímet! 
______________________________________________________________________  
______________________________________________________________________  
______________________________________________________________________ 
            /6p 

                                                                                                                             

 
2. ANAGRAMMA 
 Találd ki mely helységneveket rejtik az alábbi szavak! Gondolj Annamariék utazására! 
 

a) ELLI   JELE   G:  ______________________      ________________________ 
b) HOS   RING   EL:______________________      ________________________  
c) L – GABI  RETTEN:____________________     ________________________  

 
Párosítsd a kapott földrajzi nevekhez a következő fogalmakat!  
 Kronborg kastély, friss sóslevegő, kicsi falu, Henrik bácsi 
            /6p                                                                                                                             
   

 
3. KERESD A VÁLASZT! 
Karikázd be a helyes válaszok betűjelét!  
 
1. Ki volt Thorn?  
a, Henrik bácsi halásztársa 
b, egy kiscica 
c, a mama gyerekkori iskolatársa 



 
2. Ki vagy mi volt a koporsóban? 
a, Birte néni 
b, semmi 
c, takarók, ruhadarabok 
 
3. Mi volt Henrik bácsi hajójának a neve? 
a, Amália 
b, Ingeborg 
c, Jutta 
 
4. Mib ől olvasott részletet Peter a katonák távozása után? 
a, a Bibliából 
b, az Elfújta a szél c. regényből 
c, egy dán mítoszból 
 
5. Ki volt Virág?  
a, Henrik bácsi tehénkéje 
b, a mama legjobb barátnője 
c, Henrik bácsi barátnője 
 
6. Hová utaznak a lányok Johansen asszonnyal? 
a, Koppenhágába 
b, Gilleleje-be 
c, Norrenbroba 
                                                                                                                                                /6p        

 
4. SZÁMLÁLD MEG A CSILLAGOKAT 
      Melyik részből derül ki, hogy miért ez a regény címe? 5-6 mondattal értelmezd a cím és a 
részlet közötti összefüggést! 
 
___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________  
___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
                                                                                                                                                 /6p 

 
5. REJTÉLYES BESZÉLGETÉS 
Fordítsd le a következő telefonbeszélgetés rejtélyes mondatait! 

a) „…jó az idő a halászathoz?” 
_______________________________________________________________  
 

b) „Visz neked egy karton cigarettát!” 
_______________________________________________________________  
 



c) „Úgyhogy idővel többre is számíthatsz.” 
_______________________________________________________________  
 

d) Kik között zajlott a telefonbeszélgetés?  
______________________________________________________________ 
                                                                                                /4p 

6.SZEREPLŐK-TULAJDONSÁGOK 
    Melyik szereplőre ismersz a felsorolt tulajdonságok alapján?  
   Kösd össze a neveket a jellemzőkkel! 

 
Peter    hosszú sötét hajú, kissé duci, színésznő szeretne lenni 
Ellen    ügyesen varr, fél a tengertől, rendszerető, hagyománytisztelő 
Henrik    cserfes, akaratos, vidám kíváncsi 
Annamarie   lágy beszédű, csendes, bátor, önfeláldozó 
Kirsti    vidám, lebarnult bőrű agglegény 
Rosen asszony  ezüstös szőke hajú, ijedt de elszánt, bátor 
Lise vörös hajú, szeretett bolondozni, de megtört és sokszor     

legyőzöttnek látszott 
            /7p 
                                                                                                                                                   

7.A BÁTORSÁGRÓL  
a, Henrik bácsi szerint mikor könnyebb bátornak lenni? 
     _________________________________________________________________________  
     _________________________________________________________________________  
     _________________________________________________________________________  
 
      b, Említs 3 példát az eddig elolvasott fejezetek alapján arra, amikor Annamarie bátor volt! 
      
_________________________________________________________________________  
      
_________________________________________________________________________  
      
_________________________________________________________________________  
      
_________________________________________________________________________  
      
_________________________________________________________________________ 
                                                                                                                                                         
                         /5p  

Maximális pontszám:     /40p 
 
Leadási határidő az iskola könyvtárában: 2013. január 11. 
 
Tanuló neve, osztálya: ______________________________________________ 


