Nógrádi Gábor: Pete Pite
1. Fejtsd meg a titkosírást! Írd a vonalra a megfejtést!
A Á B C CS D E É F G GY H I Í J K L M N NY O Ó Ö Ő P R S SZ T TY U Ú Ü Ű V Z ZS
1, 36, 1, 17, 18 2, 29, 19, 7, 18, 16, 7, 17, 17, 27, 13, 7, 29, 29, 7, 29, 19, 13, 12, 21, 11, 18, 7, 10, 8,
26, 15, 7, 19,
Megfejtés:__________________________________________________________________
Ki mondta ezt a mondatot a regényben? Mit értett alatta? Értelmezd!
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
2.IGAZ-HAMIS? Karikázd be a megfelelő betűjelet!
a) Az átváltozás előtti este apa testvére, Kázmér látogatta meg Pitééket.
b) Pite mamája két évvel korábban egy gonosz betegség miatt meghalt,
azóta az apa mogorva és szótlan.
c) Pete Péter, a regény főszereplője tizenegy és fél éves, és hatodik osztályba jár.
d) Dr. Pete Ádám, az apa idegorvos és egy klinikán dolgozik.
e) Pitének tetszik egy lány, akit Ivanics Annamáriának hívnak.
f) Apa és Pite a testcsere miatt olyan dolgokról is beszélgetnek, amiről eddig még
soha, például a csókolózásról.
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3. A felsorolt tulajdonságokat csoportosítsd a megismert szereplőkhöz! Ha megvan a szereplő
neve, írd a táblázatba, majd írd be a foglalkozását is!
nyugodt, selyemszőke, fekete hajú, búgó hangú, medvejárású, kék szemű, nyugtalan, gyermekbarát,
vörös hajú, mogorva, titokzatos, örökké elfoglalt
NÉV

TULAJDONSÁG

FOGLALKOZÁS

1.
2.
3.
4.
5.
4. Ha dédnagymamád olvasná a regényt, akkor bizonyára néhány szót vagy kifejezést nem
értene. Segíts neki! Készíts magyarázó szócikket a következőkhöz!
a) Totál kivolt a csaj!__________________________________________________________
b) Nem kell mellre szívni!______________________________________________________
c) Vágja ezt a témát.___________________________________________________________
5. A regényben előfordulnak szólások, közmondások. Vajon tudod, mit jelentenek? Magyarázd
meg őket!
a) Vak tyúk is talál szemet!_____________________________________________________
b) Világos, mint a vakablak _____________________________________________________
d) Most légy okos, Domokos! ___________________________________________________

6.Kösd össze a tanár nevét az általa tanított tantárgyéval! Ki a kakukktojás? Miért?
Sejtem Csilla
testnevelés
Nyeste Klára
történelem
Sarudi Attila
matematika
Viki néni
biológia
Radeberger
magyar
Pados Dezső
KAKUKKTOJÁS:__________________________
INDOKLÁS:_______________________________________________________________________
____________________________________________________________________
7. Kösd össze az összetartozókat!
Pite
John D. John
Annamária
Pete apuka
Kata néni
Béla bácsi

Volvo
gombás omlett
fikusz
„földszintes kutya”
szivar
fehér gyöngy

8. Karikázd be a helyes válasz betűjelét!
A)Kinek a kezét kéri meg Pete Ádám?
a, Annamáriáét
b, Katáét
c, Nórikáét
B) Mit készített Kata a beteg Pitének?
a , piritóst teával
b, lekvárral töltött piskótatortát
c, kakaóscsigát

C) Miért rúgják ki Pitét, azaz Ádámot a
DÉDÉ TV-től?
a, a reklám letiltása miatt
b, összeverekedett az elnökkel
c, elkésett a megbeszélésről
D) Hogyan végződött a vacsora
Annamáriánál?
a, Pite is megkedvelte a nőt
b, Ádám csalódott az asszonyban
c, Ádám végre eldöntötte, hogy feleségül
veszi Annamáriát

9. Nem történik pontos utalás a cselekmények idejére, évekre. Ennek ellenére is tudjuk, hogy a
történet a XX-XXI. században játszódik. Mi a bizonyíték erre? Keress 5 olyan tényt a regényből,
amely bizonyíték lehet!

___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
10. Az átalakulás mind az apa, mind a fia számára tanulságos volt. Miben változott meg Pite és
miben az édesapja, Ádám? Fogalmazd meg5-6 mondattal!

___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________

