
 

 

 
2011/2012 

1. forduló (2. félév) Jules Verne: Kétévi 

vakáció 

 

 

……………….………… név, iskola, 

osztály 

 

összesen: ..….. pont / 20 pont 

 

1. Magyarázd meg, mit jelentenek a következő szavak, kifejezések! (0-4 pont) 

- árboc 

- golf 

- bowls 

- dívó 

2. Hogy hívták a gyerekek hajóját? (0-1 pont) 

a. Auckland  b. Sloughi  c. Moko   d. Wilcox 

3. Ki készítette a gyerekek ünnepi ebédjét? (0-1 pont) 

a. Moko b. Service   c. Gordon d. Doniphan 

4. Milyen játékokat tudtak játszani a hajóról magukkal vitt eszközökkel a hajótöröttek? 

/Kettős választás!/ (0- 1 pont) 

a. tenisz  b. labdarúgás  c. teke   d. kosárlabda 

5. Állítsd időrendi sorrendbe a történetben szereplő eseményeket! (0- 1 pont) 

a. Gordon bejelentette, hogy két napig minden munka szünetel. 

b. A szórakozásokban bővelkedő nap kitűnően telt el.  

c. A kis Costar köszöntőt mondott. 

d. Baxter és Wilcox elrendezték a Sloughi árbocszalagjait, kis és nagy zászlóit. 

A. bcda   B. abcd     C. adcb   D. dacb 

6. Hogy hívták azt a szigetet, ahol a fiúk éltek? (0- 1 pont) 

a. Auckland-sziget   b. Chairman-sziget   c. Gordon-sziget    d. Briant-sziget 

7. Mely országban éltek a gyerekek szülei? (0- 1 pont) 

a. Angliában   b. az Egyesült Államokban   c. Ausztráliában   d. Új- Zélandon 

8. Ki volt Briant testvére? (0- 1 pont) 

a. Jacques   . b. Webb    c. Cross   d. Iverson 

9. Ki volt a sziget „kormányzója”, akinek tiszteletére Costar koszöntőt mondott? (0-1 

pont) 

a. Doniphan   b. Briant   c. Gordon   d. Jacques 

 

 

 



10. Mely állítások igazak a következők közül? /Kettős választás!/ (0-1 pont) 

a. Doniphan csak a karácsonyi ebéd kezdetét jelezte ágyúlövéssel.  

b.  Doniphan a karácsonyi ebéd és vacsora kezdetét is ágyúlövéssel jelezte.  

c.  A Doniphanhoz húzódó fiúk Webb, Cross és Costar voltak.    

d. A fiúk a Sport téren különféle játékokkal szórakoztak, s ebben mindannyian részt 

vettek. 

11. Kik ünneplik a karácsonyt nagyon bensőségesen a történet szerint? (0- 1 pont) 

a. angolszászok  b. franciák  c.  maorik  d. németek  

12. Fejtsd meg a betűrejtvényt! Mi a megoldás szerepe a történetben? (1+1= 2 pont) 

AAAARRNNGLICFB 

13. Írj legalább 5 mondatos összefüggő fogalmazást „Lélekben együtt” címmel! (0- 4 

pont)      


