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2021/2022. tanév olvasópályázatán 6 regényt ajánlunk. A művekhez rövid feladatlapok tartoznak, melyek kitöltésével 
igazolhatod, hogy elolvastad az adott könyvet. A regények sorrendje tetszőleges! A legügyesebb könyvfalók értékes 
jutalomban részesülnek a tanév végén. A feladatlapok leadásának végső határideje: 2022. április 30. 

 

Olvasd velünk 

Wéber Anikó: Az osztály vesztese 

című könyvét! 

Feladatlap a regényhez (36 pont) 

 

1. Fogalmazd meg röviden, konkrét nevek használata nélkül, hogy mi történt az első fejezetben!  

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

 

4 pont 
 

 

2. Írj a következő mondatok mögé I vagy H betűt, attól függően, hogy az állítás igaz vagy hamis! 

Az osztály facebook oldalára feltöltött képen az áldozat minionjelmezben volt.     ........ 

Bálint testvére Dénes, vívó edzésre járt. ........ 

Domonkos kettővel kevesebb kakaós csigát kapott a konyhán. …….. 

Feri nem szerette a matematikát. ........ 

Lili anyukája Londonban él. …….. 

Balázs bocsánatot kért az osztálytól. …….. 

Fanni fuvolán játszik. …….. 

Az áldozat felfedte kilétét. …….. 

8 pont 
 



3. Fejtsd meg a keresztrejtvényt és megtudod, hogy írta alá üzenetét az igazi tettes! 

1. Délben étkezik,  2. Gyerekeknek olvassák este,  3. Húros hangszer,  
4. Közösségi oldal neve a világhálón, 5. A világháló más néven,  6. Mérges,  
7. Ősszel hullik a fákról,  8. A legkedvesebb cimbora  9. Az utolsó általános iskolai osztály, 
10. A hét harmadik napja,  11. Ezt érezzük, amikor örülünk 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Megfejtés: ………………………………………………………………….. 

 

12 pont 
 

 

 

4. Ki volt a betonherceg? 
 

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

 

 

1 pont 
 

 

    1.         

2.             

   3.          

4.             

    5.         

   6.          

  7.           

   8.          

 9.            

   10.          

11.           
  



5. Írd a számok mellé helyes sorrendbe az eseményeket! 

 

- Bálint óra közben kimegy a mellékhelyiségbe és nem jön vissza; 

- Anti elárulja Sára néninek, hogy szerinte Balázs a tettes; 

- Bálint óra közben kimegy a mellékhelyiségbe és -nem jön vissza; 

- Balázs bocsánatot kér az osztálytól; 

- Megjelenik az osztály facebook oldalán az osztály vesztese című fénykép;  

- Domonkos és osztálytársai segítenek a falevelek összegyűjtésében;  

- Az igazi tettes egy üzenetben felfedi kilétét; 

 

1. ………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

2. ………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

3. …………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

4. …………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

5. …………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

6. …………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

7. …………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

7 pont 
 

 

 

6. Ha te is abba az osztályba jártál volna, és tudtad volna az igazságot, hogy cselekedtél volna? 
Fogalmazd meg néhány mondatban! 

 

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

 

4 pont 
 

 


