
Helen Keller: Csöndes sötét világom  
 

Aki eddig még nem találkozott e könyv írójának nevével, bizonyára 
hitetlenkedve teszi fel a kérdést: lehetséges, hogy egy siket-néma-
vak leány önéletírását tartom a kezemben?? Pedig nem csoda, és 
főként nem csalás, nem szemfényvesztés az, amiről ez a különösen 
érdekes és megejtően szép írás szól. Egy rokonszenves fiatal 
amerikai lánnyal ismerkedünk meg, aki mindössze abban 
különbözött az átlagembertől, hogy látásától és hallásától másfél 
évesen megfosztva, rendkívül nehezítetten, kerülő utakon, de 
szerencsére kitűnő szociokulturális feltételek mellett bontakoztatta 
ki nem mindennapos tehetségét. 

Forrás: https://moly.hu/konyvek/helen-keller-csondes-sotet-vilagom 
A könyv szövege elérhető: https://mek.oszk.hu/02900/02961/html/ 
 

 
1, Mikor született Helen Keller? 

 1881.05.27 
 1880.06.15. 
 1880.06.27. 

 
2, Hogy hívták első tanítóját? 

 Miss Anne Mansfield Sullivan 
 Sarah Fuller 
 Kate Adams 

 
3, Hogy hívták a húgát? 

 Mildred 
 Laura 
 Anni 

 
4, Honnan származott a család atyai ágon? 

 Svájc 
 Németország 
 Franciaország 

 
5, Hogyan nevezte póni lovát Helen Keller? 

 Fekete Szépség 
 Szilaj 
 Kincsem 

 
6, Miss Sullivan hol született? 

 Springfield, Massachusetts állam 
 Boston 
 Cambridge 

 
 



7, Mikor látogatták meg a világkiállítást? 
 1903 nyarán 
 1902 nyarán 
 1904 tavaszán 

 
8, Kitől kapta a kanáriját? 

 tanítójától, Miss Sullivantól 
 húgától 
 Hopkins nénitől 

 
9, Mennyi idősen lett súlyos beteg? 

 8 hónaposan 
 19 hónaposan 
 3 évesen 

 
10, Mikor tanult meg beszélni? 

 1888. tavaszán 
 1890. tavaszán 
 1892 telén 

 
11, Ki volt Sarah Fuller kisasszony? 

 ______________________ 
 

12, Hol tartották a siketek beszédtanítását előmozdító amerikai társulat gyűlését? 
 Chatauquában 
 Maryland  
 Baltimore 

 
13, melyik tantárgyat tartotta az akadályok rendszerének? 

 francia 
 számtan 
 fizika 

 
14, Hol található a Barholdi - féle szabadságszobor? 

 ________________________ 
 

15, Hogy hívták a kedvenc kutyáját? 
 Tim 
 Phiz 
 Oscar 

 
16, Hány évesen ment először színházba? 

 ___ 
 
17, Ki volt a Perkins intézet igazgatója? 

 John Burroughs 
 Anagnos úr 
 Keith úr 

 



18, Hol sajátította el azokat az ismereteket, melyik intézetben, melyeknek alapján a 
Harvard egyetemre jelentkezhetett? 

 vakok bostoni Perkins intézete 
 Wright - Humason intézet 
 Radcliffe - College 

 
19, Hány éves volt Helen Keller amikor meghalt? 

 ___ 
 
20, Fejezd be a közmondást: 

 „ ha száműzve vagy Rómából ______________________.” 
 
 
 
 


