
Jelentkezési lap

……………………………..
Név

Lakcím: ………………………………………………….

Iskola: …………………………………………………... .

Osztály: ………………………………………………….

Email cím: ………………………………………………….

Telefonszám: ………………………………………...…..



1. Feladat 

Egérrágta 
(Astrid Lindgren) 

 

………………………éves korában, hosszú betegség után …………………. 
elhunyt Astrid Lindgren svéd írónő, aki halhatatlanná tette Harisnyás Pippi alakját.   

……... november …….. -én Astrid Ericsson néven látta meg a napvilágot a dél-
kelet-svédországi ………………………. 

Legnevezetesebb regénye úgy született, ahogyan számos más gyerekkönyv a 
világirodalomban: kislányának, ………….. írta ……... születésnapjára, és azokat a 
történeteket dolgozta fel benne, amelyeket korábban betegsége idején mesélt neki.  
 
Harisnyás Pippi egy szeplős, …………… copfos csibész kislány, aki egyedül él 
………………… és ……………….. Egy bőrönd arany van a birtokában, továbbá 
egy olyan fa, amelyen ………………… és …………………… terem.  
 

A regényt ………………… nyelvre, köztük üzbégre, szuahélira, és zulura 
fordították le, több alkalommal megfilmesítették.  

Könyveinek sikerében fontos szerepet játszottak Ilon …………………. 
illusztrációi, akinek munkássága elválaszthatatlan az írónőétől. Astrid Lindgren 
munkásságának köszönhető a stockholmi ……………………… múzeum, amelyet 
kifejezetten a ……………….     ……………………. hoztak létre, és amely a svéd 
főváros egyik legfőbb nevezetessége.  

http://hirmagazin.sulinet.hu/hu/hirek/meghalt-astrid-lindgren-a-harisnyas-pippi-iroja



2. Feladat 
TOTÓ 

Húzd alá a helyes választ! 
 

1. Milyen állat állt a villa verandáján. 

bika 
ló 

tehén 
 

2. Pippinek volt egy ………... . 
 

majma 
macskája 
madara 

 
3. Pippi kofferjában egy ………....  volt. 

 
gyémántkő 
aranypénz 
ezüstpénz 

 
4. Pippi …………………………….. . Mindig így aludt. 

 
lába az ágy végében volt, feje a párnán 

lába a falhoz támasztva, feje az ág végében volt 
lába a párnán volt, a feje az ágy másik végén a takaró alatt 

 
5. Nilsson úr ………………………….. volt. 

 
csimpánz 

cerkófmajom 
selyemmajom 

 
6. Mit talált Pippi a kenyeresdobozban, mikor a kalapját kereste? 

 
csavarhúzót, kalapácsot, szitát 

serpenyőt, seprűt, sajtot 
harisnyakötőt, vekkert, kétszersültdarabot 



7. Mennyi cukorkát vásárolt kétszerre Pippi a cukorkaboltban? 
 

18 kilót 
18 darabot 

18 veggel 
 

8. Pipp majma az osztálykiránduláson ……………………………... annak a 
kislánynak, akinek feltörte a cipő a lábát? 

 
mindig meghúzkodta a copfját 

folyamatosan nyalogatta 
egyfolytában harapdálta 

 
9. Ki vált szörnnyé a kiránduláson? 

 
Pippi 
Tomi 

Annika 
 

10. Ha Pippinek elfehéredik az orra, az azt jelenti, hogy  …… 
 

borzalmasan viszketni fog a teste 
szörnyen mérges 

beteg lesz 
 

11. Kinél volt a kirándulás napján az uzsonna? 
 

Ulláéknál 
Pippinél 

a tanító néninél 
 

12. Pippi városában hányszor van vásár egy évben? 
 

12-szer 
egyszer 
6-szor 

13. Mi egy gyereknek a lehető legjobb (Pippi válasza apjának)? 
Ha rendezett életet él 
Ha szétszórt életet él 
Ha nyugodt életet él 

 
13+1. Pippi kalapja………………………. nagyságú volt. 

 
malomkő 

dióhéj 
mákszemnyi 



3. Feladat 
IGAZ – HAMIS 

A hamis választ indokold is meg! 
 
 

1. A Villekulla-villa egy gyönyörű mesébe illő épület. 

Igaz - Hamis 

2. Efraim papa igen kövér volt. 

Igaz – Hamis 

3. Pippinek két lány a legjobb játszópajtása. 

Igaz - Hamis 

4. Pippi korán szokott lefeküdni. 

Igaz - Hamis 

5. Pippi szeme bogárfekete volt. 

Igaz - Hamis 

6. Pippi cipői kicsik voltak a lábára. 

Igaz - Hamis 

7. Pippi nem volt hajlandó iskolába járni. 

Igaz - Hamis 

8. Pippi utálta a szeplőit. 

Igaz - Hamis 

9. A szörnyerdő azért volt szörnyerdő, mert szörnyek laktak benne. 

Igaz - Hamis 

10. Pippi Lábánt a csavargót magasra hajította és labdázott vele. 

Igaz - Hamis 



4. Feladat 
Ki mondta? Kinek mondta? 

 

 

Az ugrálással várnod 
kell egy kicsit, amíg 
kirándulni megyünk. 

Ne avatkozzon abba, 
amihez semmi köze, mert 
még meglehet, hogy maga 

is megkóstolja az 
ostoromat! 

Szomorú dolog, hogy 
én sosem kapok levelet! 

Aki csak megmoccan 
vagy megszólal, annak 
beverem a fejét! Nyugi 

hát azt mondom! 

Ide egy kolbászt, de 
rögtön! 

Azt nem komám! Ha 
polipot mondtam, 
akkor az polip lesz. 
Te csak ne akarj itt 

potyázni! 

 
 

 
 

  



5. Feladat 
Pippi TÚLZÁSAI 

Egészítsd ki, hogy igaz legyen! 
 

©       ………  csokicigi naponta. 

©  ……………. órakor még nem alszik.  

©  ……………….. az ágyban, úgy alszik. 

©  A cipője ……. számmal nagyobb volt, mint a lába.  

©  A kezét magasra emelve tartotta ……………….…és úgy 

vitte ki a kertbe.  

©  Az árokban …………….vannak, befagytak a 

jégbe csak a ………….. látszott ki és úgy etették őket. 



 
 

©  A kalaptartón nem a kalapot tartotta, hanem 

…………...., ………………., ………….. meg egy 

darabka ……………... 

©  Gyógyszereket vásárolt a gyógyszertárban, mikor 

…………………………, majd az ………………………. 

egy üvegbe, mert a sok kicsi elfér egy …………… is.  

©  3  …………………..  evett meg héjastul.  

©  Pippi felemelte a ……………………., ráállította a lovat, 

hátára felültette …………………….. és még 3 matrózt, 

majd mindegyiknek két-két ………… adott az ölébe.  

©  „Ha a majdani ………………….. sok lesz a 

bolha, akkor beidomítom őket, egy …………………. adok 

nekik lakásul, és esténként „hátulsó pár fuss előre fuss”-t 

játszom majd velük. A …………….... apró csokrokat 

fogok kötni.” 



6. feladat 
Helytelenkedő 

Írd le helytelenül (ahogy Pippi is írta)! 
 

 

  
 

Ne higgyék semmiképpen azt, hogy gyerekeik meghaltak vagy 
eltűntek, mert ez nem így van, csak egy kicsit hajótöröttek és 

nagyon hamar hazajönnek. Üdvözlettel Pippi 

 

 
 

…………………………………………………………
…………………………………………………………
…………………………………………………………
…………………………………………………………
…………………………………………………………

…………………………………… 
 

 



7. feladat 
 

Villámkérdések 
 

Hány pohár málnaszörp várta a gyerekeket amikor lekúsztak az odvas fáról? ……… 
 

Így hívták Tomi szüleinek ismerősét, aki a család mindenese volt. ………………… 
 

Sorold fel mi volt a batyuban, amit a gyerekek a lakatlan szigetre vittek!  
………………………………………………….. 

Amikor Annika és Tomi Pippinél elkészültek a leckével, hol kávéztak? 
…………………………………………………………….…… 

A hétnek ezen a napján lehetett csokoládés fánkot találni az odúban. 
…………………………………………….…… 
 

Egészítsd ki egy szóval! „Két napja senyvedünk …………… nélkül eme puszta 
szigeten.”  
 

Hány éves lesz az ősz elején Pippi? ……………………………… 
 

Hogy hívják a szigetet, ahol Efraim kapitány a király? ………………………….. 
 

Mi a neve Efram kapitány öreg hajójának? …………………………….. 
 

Ennyi gyerek akart részt venni Pippi búcsúestéjén. …………………………………  



8. feladat 
Keresztrejtvény 

 
 1.

2. 

3.

4.

5. 

6.

7. 

8.

9. 

10.

11.

12.

13.

14. !

15.

1. Pippi elképzelt leendő lakhelye. (épület)
2. Ezzel a tárggyal kérnek segítséget a tengeren rekedt, hajótörést szenvedett emberek.
3. Tomi ezt a finomságot vitte Pippi lovának.
4. Hány kolbász árát fizette ki Lábán?
5. Ez a hely volt a kirándulás végcélja.
6. A poharak egyszerűen ……….. , mihelyt a gyerekek kiisszák belőlük a málnaszörpöt.
7. Efrain király a búcsúesten ennyi virslit küldött le a torkám.
8. Így hívták a városkában élő csavargót.
9. Pippi majmának a neve.
10. Tominak volt egy könyve, ami hajótörésről szólt.  Mi volt a címe?
11. Miben tartotta Pippi a pénzét?
12. Így hívták a kocsist, aki ostorral ütötte a lovát.
13. Ez a finomság termett az odvas vén fában.
14. "Usszamkusszor musszor …………………………… !" (Reszkessetek 
ellenségeim!)
15. Ha az ember vásárba megy, akkor úgy fessen mit egy ……………………………. .  


