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Nógrádi Gábor 

A gonosz hét napja
1. Igaz hamis
Alex azért művelt gonoszságokat, mert Toplák lecsapta a kezéről Vivit. igaz hamis
Luca egy széttört tányér szilánkjával vágta meg a lábát. igaz hamis
Foltos egy korcs kutya volt. igaz hamis
Apa „dolga” − Flóra − ápolónő egy kórházban. igaz hamis
Topolánszky nyáron a Kanári-szigeteken nyaralt. igaz hamis
A tűzoltók felfújtak egy matracot, hogy Luca arra essen, ha leesik. igaz hamis
Toplák nyáron beleszeretett egy Bea nevű lányba. igaz hamis

2. Mit jelent?
1. Kimeríti a tényálladékot _____________________________________________

2. Sitt (két jelentése is van) _____________________________________________

3. Lehidalni ________________________________________________________

4. Suska __________________________________________________________

5. Lezsírozni _______________________________________________________

3. A buli után Dinka megírja a Twitteren a bulin történteket.
Írd meg 140 karakterben!

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________
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4.  Egészítsd ki a magyar nóta szövegét!
Kis kutya, nagy kutya nem ugat _________________________________________

Van nekem szeretőm Szeged ___________________________________________

Szeged híres város, Tápéval ____________________________________________

Ott lakik a babám, kivel leszek páros.  

5.  Állítsd számozással IDŐRENDBE az eseményeket!
(Tehát nem a könyvben történt említések sorrendjében, hanem a
valódi történet menete szerint.)

___ Luca levágja a haját.

___ A parkban egy kétgyerekes mama Alex közelében telepedik le.

___ Alex a strandon találkozik Flórával.

___ Az apa elhagyja a családot.

___ Alex először chatel Bea álnéven Vivivel. 

___ Vivi magatehetetlenül fekszik az ágyon.

___ Üvegszem megvizsgálja Lucát.

___ Alex meglátja Toplák családi fotóját.

___ Alex és Luca elviszik Foltost az állatorvoshoz.

___ Alex pofon vágja Csibukot.

___1.   Alex az utcán meglátja, amint az apja csókolózik egy idegen lánnyal.
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6.  Írj egy bocsánatkérő levelet Topláknak a könyv végén, mintha te
volnál Alex.

Kedves Árpi! _______________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

7. Ki mondja kinek?
Istenem, add, hogy agyizét kapjon, mint Papa! ______________________________

Valami jó dögöset álmodtál, mi? _________________________________________

Tűnj el, mert rendőrt hívok! ____________________________________________

Ezt a kutyát egy kicsit elhanyagoltátok. ____________________________________    
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8. Adj más címet a regénynek! Három címet adhatsz.
_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

9.  A szövegrészeket összekevertük. Állítsd helyre számozással, és írd le
a helyes mondatot!

                                       1
futottak     előttem     Úgy     át     a     képek     régi     mint     film     egy

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

                                        1
a     mentünk     és     Luca     kórházba megszületett

_________________________________________________________________

                                        1
mondta     nevemet     Az     először     én

_________________________________________________________________

1
fára   tanítottam        focizni          Én     meg        mászni    és

_________________________________________________________________

                                               1
mély     először     jött     Velem     vízbe     be     a

_________________________________________________________________

                                             1
megette     is     egyszer     A     spenótot     kedvemért    a

_________________________________________________________________
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10.  Készíts interjút Alexszel a regény végén! Két-három jó kérdés és
ŐSZINTE válasz elegendő.

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

11.  Memóriagyakorlat:
1. Toplák fenekének melyik oldalán van anyajegy?         jobb bal
2. Milyen kutyafajtát lódít Alex Bödének? snaucer golden vizsla 

retriver
3. Milyen nemzetiségű a számítástechnika-tanár? cseh litván lengyel
4. Melyik zeneszerzőnek a szobra állt az apa asztalán? Mozart Beethoven Bach
5. Mit mondott Luca a némasága után először? Kiskutyám! Tesó! Foltos!
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12.  Készíts könyvajánlást! Miért ajánlanád elolvasásra másoknak is A
gonosz hét napja című regényt?

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________
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Megoldások - A gonosz hét napja

Igyekeztünk szórakoztató, és mégis nevelő, tanító játékot szerkeszteni. Természetesen mindezek 
ellenére az anyag szabadon használható, változtatható, módosítható, kiegészíthető, a kérdések száma 
növelhető vagy éppen csökkenthető, pl. több műre épülő játék esetén, ahol túl hosszú ideig tartana 
minden kérdésre válaszolni. 
Az esetleges hibákért elnézést kérünk. 
Javasoljuk, hogy a feladatok megoldását csak a vetélkedő végén ismertessék a játékosokkal, mert 
előfordulhat, hogy egy későbbi kérdésre válaszolunk egy megoldással.

1. Alex azért művelt gonoszságokat, mert Toplák lecsapta a kezéről Vivit. igaz hamis
Luca egy széttört tányér szilánkjával vágta meg a lábát. igaz hamis
Foltos egy korcs kutya volt. igaz hamis
Apa „dolga” − Flóra − ápolónő egy kórházban. igaz hamis
Topolánszky nyáron a Kanári-szigeteken nyaralt. igaz hamis
A tűzoltók felfújtak egy matracot, hogy Luca arra essen, ha leesik. igaz hamis
Toplák nyáron beleszeretett egy Bea nevű lányba. igaz hamis

Minden jó válaszért fél pont jár, de összesen 4 pont, ha minden válasz helyes. Max. 4 pont 

2. 1. Kimeríti a tényálladékot Minden azt igazolja, ami történt 
2. Sitt (két jelentése is van) Börtön és építési törmelék
3. Lehidalni Itt: valami nagyon meglepi, megdöbbenti 
4. Suska Pénz
5. Lezsírozni Minden akadályt elhárítani a cselekvés előtt 

(Természetesen a hasonló értelmezéseket is elfogadhatjuk.) 
Minden jó válaszért 1 pont jár, de összesen 6 pont, ha minden válasz helyes

3. A buli után Dinka megírja a Twitteren a bulin történteket.
Írd meg 140 karakterben!

Max. 10 pont

4. Kis kutya, nagy kutya nem ugat hiába,
van nekem szeretőm Szeged városába.
Szeged híres város, Tápéval határos,
ott lakik a babám, kivel leszek páros.

Szövegkiegészítésért 3 pont jár

5. 10 Luca levágja a haját.
3 A parkban egy kétgyerekes mama Alex közelében telepedik le.
6 Alex a strandon találkozik Flórával.
2 Az apa elhagyja a családot.
5 Alex először chatel Bea álnéven Vivivel.
9 Vivi magatehetetlenül fekszik az ágyon.
11 Üvegszem megvizsgálja Lucát.
4 Alex meglátja Toplák családi fotóját.
7 Alex és Luca elviszik Foltost az állatorvoshoz.
8 Alex pofon vágja Csibukot.
1 Alex az utcán meglátja, amint az apja csókolózik egy idegen lánnyal.
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1 Alex az utcán meglátja, amint az apja csókolózik egy idegen lánnyal.
2 Az apa elhagyja a családot.
3 A parkban egy kétgyerekes mama Alex közelében telepedik le.
4 Alex meglátja Toplák családi fotóját.
5 Alex először chatel Bea álnéven Vivivel. 
6 Alex a strandon találkozik Flórával.
7 Alex és Luca elviszik Foltost az állatorvoshoz.
8 Alex pofon vágja Csibukot.
9 Vivi magatehetetlenül fekszik az ágyon.
10 Luca levágja a haját.
11 Üvegszem megvizsgálja Lucát.

Ahány helyes szám, annyi pont jár, max. 10 pont

6. Írj egy bocsánatkérő levelet Topláknak a könyv végén, mintha te volnál Alex.
Max. 12 pont

7. Istenem, add, hogy agyizét kapjon, mint Papa! Alex a szomszéd Dagányinak
Valami jó dögöset álmodtál, mi? Böde a strandon Alexnek
Tűnj el, mert rendőrt hívok! Flóra, apa „dolga”, Alexnek 
Ezt a kutyát egy kicsit elhanyagoltátok. Állatorvo s Alexnek és Lucának

Minden válaszért két pont jár, max. 8 pont

8. Adj más címet a regénynek!
Minden jó címért 1 pont jár

9.  Úgy futottak át előttem a régi képek, mint egy film.
Luca megszületett, és mentünk a kórházba.
Az én nevemet mondta először.
Én tanítottam meg focizni és fára mászni.
Velem jött be először a mély vízbe.
A kedvemért egyszer megette a spenótot is!

Max 12 pont

10. Készíts interjút Alexszel a regény végén!
Max. 12 pont

11. 1. Toplák fenekének melyik oldalán van anyajegy? jobb bal
2. Milyen kutyafajtát lódít Alex Bödének? snaucer golden retriver vizsla 
3. Milyen nemzetiségű a számítástechnika-tanár? cseh litván lengyel
4. Melyik zeneszerzőnek a szobra állt az apa asztalán? Mozart Beethoven Bach
5. Mit mondott Luca a némasága után először? Kiskutyám! Tesó! Foltos!

Minden válaszért fél pont jár. 
Plusz fél pont, ha mind az öt kérdésre válaszol, max. 3 pont 

12. Készíts könyvajánlást!
Max. 10 pont
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