
Ifjúsági regények 
Vetélkedő 4. forduló  

1. Mit jelent a Sziget-kékség? 

Vegyszer, melynek hozzáadásával megjön az orvosság hatóereje. 

Egy sziget, ahol, minden kék színű. 

Az ég kékjét megjelenítő vízfesték. 

  

2. Hogy hívták a macskát? 

Cirmos 

Kandúrka 

Bolyhos 

  

3. Hány éves volt Tölgy Tamás? 

153 

197 

200 

  

4. Kösse össze a Matula Intézet tanárait azzal a tantárggyal, amit oktattak. 

ének, francia, latin, magyar, német, számtan, természetrajz, testnevelés, történelem 

  

  Kalmár Péter 

  Kőnig 

  Truth Gertrúd 

  Kerekes 

  Éles 

  Hajdú 

  Gigus tanárnő 

5. Hol békül ki Gina az osztálytársaival? 



Horn Mici uzsonnáján 

A légvédelmi gyakorlat alatt a pincében 

A Miklós-napi istentisztelet alatt a templomban 

  

6. Hogyan jut Kuncz Feri tudomására Gina tartózkodási helye? 

Bánki Anna jó szándékú névtelen leveléből értesül. 

A bosszúálló Kiss Mari árulja el. 

Vitay tábornok kínvallatása során jut az információhoz. 

  

7. Mi a foglalkozása Boros Endrének az Álarcosbálban: 

 
  

8. Ki írta a következő sorokat, melyik műben szerepel? 

„… Az egész pince jó hozzám. A ház minden lakója, az is, aki nem nagyon köszönt, mert lenézte a mamát, 

amiért varrónő, és engem, mert én vagyok nála a tanulólány. Én nem értem, mért kell ahhoz háború és 

világomlás, hogy az emberek észrevegyék, hogy a másikuk is ember, és mért kell rendkívüli eseményeknek 

történniök, hogy egy ház lakói végre törődjenek egymással. ... Ez most félelmes és szép éjszaka. Tudom, 

hogy kinn az utcán meg a városban és a városon kívül sokan meghalnak, de ennél a tudatnál erősebb az, hogy 

én ma életet adok valakinek. ... Ugye nem leszek ostoba anya, Endi? Én úgy készülök az anyaságra, mint más 

valami vizsgára! Ugye nem fogod hagyni, hogy csupa szeretetből gyávának vagy otthonülő anyásnak 

neveljem? Ugye, rám kiabálsz, ha észrevennéd, hogy rontom, és figyelmeztetsz, hogy a kisbaba nemcsak az 

enyém, hanem mindenkié, a világé, ezé az egész gyönyörű életé? ...” 

 
  

9. Mit szeretne kapni a 14. születésnapjára Illés Bori ? 

 
  

10. Miben segítenek az osztálytársai Borinak? 

Felkészülni az év végi vizsgákra 

Megnyerni a kerületi tisztasági versenyt a háznak, amelyben Eperjes Benjamin született 

Kiszállítani a karácsonyi virágrendeléseket a hóesésben 

 

Név:……………………………………… 

Elérhetőség:……………………………………… 


