
  

 

Olvass többet! határtalanul-magyarul 

2022/2023 

1. forduló  

(1. félév) 

Douglas Adams: Galaxis útikalauz stopposoknak 

 

……………….………………..................név, osztály 

………………………………………………….iskola 

 

összesen: 20 p. 

 

1. Hol játszódik a szövegrészletbeli jelenet? (többszörös választás) (0-1 pont) 

a) egy házban 

b) egy űrhajóban 

c) egy idegen bolygón 

d) a világűrben 

 

2. Állapítsd meg, hogy igazak vagy hamisak a szövegrészlettel kapcsolatos állítások, és 

írj eléjük I vagy H betűt! Ha nem állapítható meg a szövegrészlet alapján,hogy az 

állítás igaz vagy hamis,  írj N betűt! (0-5 pont) 

 

 A szövegrészletbeli események előzménye a Föld pusztulása. 

 Arthur egy elektronikus könyvben keres információt a Földről. 

 A Dentrassiak vasalt csizmát viselnek. 

 Ford járt a Földön.  
 Ford szereti a vogon kapitány verseit. 

 

3. Az alábbi meghatározások, mely – a szövegben megtalálható – szavakra vonatkoznak? 

(0-2 pont)  

Lexikonban, szótárban az egy-egy címszóhoz kapcsolódó 

tájékoztatások összessége. 

 

Vonakodó, húzódozó, nehézkes személyt folytonos serkentéssel igyekszik 

rávenni valamire; buzdít, unszol. 
 

 

4. Milyen sorrendben követik egymást az Arthurral kapcsolatos történések a 

szövegrészletben?  Jelöld a helyes választ! (0-1 pont) 

a) elájul 

b) üvölt 

c) elszörnyed 

d) suttog 

e) felnyög 

A) c,d,a,b,e B) e,c,a,b,d C) e,c,d,a,b D) c,e,a,b,d 

 

 

 



5. Párosítsd a tevékenységeket, tulajdonságokat a megfelelő szereplővel! (0-3 pont) 

háborgó elme, dudorászás, reszkető kéz, zavart köhécselés, komorság, borzongás 

Arthur Ford 

háborgó elme dudorászás 

reszkető kéz zavart köhécselés,  

borzongás komorság 

6. Válaszd ki a kakukktojást! Melyik szó nem illik a többi közé? (0-1 pont) 

a) szupermarket 

b) hamburger 

c) Nelson oszlopa 

d) Vogon osztag 

7. Indokold meg egy mondatban a választásodat! A mondat tartalmazza a 

kakukktojásként megjelölt szót! (0-1 pont) (nyitott) 

………………………………………………………………………………………. 

 

8. A Könyves Magazinban így írnak Douglas Adams művéről: „…egy olyan időszakban, 

amikor az embereknek gyakran a könyvek és a humor jelenthetik az egyedüli 

mentsvárat, ismét eljött az ideje olvasni vagy újraolvasni a Galaxis útikalauz…-t.”  

(Forrás: A Galaxis útikalauz stopposoknak lehet 2020 könyve? konyvesmagazin.hu. 

2020. március 26. URL:  

https://konyvesmagazin.hu/friss/a_galaxis_utikalauz_stopposoknak_lehet_2020_kony

ve.html (Utolsó letöltés dátuma: 2022. 09.21.) 

Mentsvár a humor és a jó könyv? A szövegrészlet alapján érvelj a kérdés mellett vagy ellen, s 

utalj a szerinted leghumorosabb jelenetre! Gondolataidat legalább hat összefüggő mondatban 

fogalmazd meg! (0-6 pont) 
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