
 

Irodalmi totó felsősöknek 
2015. a magyar költészet napja okán 

 

 
Beküldő osztály:  …………. 

 
 

Beküldési határidő: április 10. péntek, 9.00 óra 
A megfejtéseket a magyartanárotoknak adjátok le. 

Eredményhirdetés: 2015. április 13. 
 

 
1. Ki a főszereplője annak a könyvnek, melyből az alábbi szöveget idézzük . Ha a 
szerző születési évét is tudod, + pontot kapsz. 

 
Egy verőfényes szerda reggel 

(Vagy péntek volt? Már nem tudom) 
Hősünk a többi kisgyerekkel 

Focizgatott az udvaron. 
Egyszer csak elgurult a laszta, 

S hősünk utána lett szalasztva: 
„Van egy ugrásod, Muhikám", 

S ő szökkent, mint egy mohikán, 
A labdát üldözőbe vette, 

Szökellt utána és szaladt, 
Csúszdákon, mászókák alatt, 
Mérleghintákon át követte, 

És az gurult csak üldözött 
Vadként a játékok között. 

 
 1. Muhi Andris 

 2. Muharos Dávid 
X. Kovács Mohamed 

 
A szerző ………………………………………….-én született. 

 
2. A fölsoroltak közöl melyik az a magyar költő, akinek versei biztosan nem jelentek 

meg a Friss tinta című gyermekantológiában? Ha röviden meg tudod mondani,  hogy 
miért + pontot kapsz. 

 
 1. Kányádi Sándor 
 2. Szilágyi Ákos 

 X. Arany János 
 

Azért nem, mert……………………………………………………………… 



 
 

3. Kinek a verseskötetéről beszélek? 
„Emesébe szerelmesnek kell lenni, mert van almája és kutyája, na meg puszilkodni is lehet 

vele.” Ha tudod, mi a kötet címe, + pontot kapsz. 
 

1. Kiss Ottó 
2. Kukorelly Endre 
X. Lackfi János 

 
A kötet címe:……………………………………………………………………. 

 
 

4. Mi a címe Kiss Ottó verseskötetének, amiből az alábbi sorokat idézzük?  
Ha tudod, ki készített a könyvből versfilmet, + pontot kapsz. 

„Az ember jóból és rosszból van 
összegyúrva. 
Fehérből meg feketéből. 

Ezért van az, ha rajtakapsz 
valami rossz dolgon, mindig 

szürke leszek. 
Akkor csak állunk 

egymással szemben, mozdulatlanul. 

Tehát távolodunk, de közeledünk is. 

Eddig háromszor  
mentem világgá. 

Először az ajtóig, 

azután a szomszéd házáig, 
legutoljára meg 

a lakótelep széléig. 

Ha megint 
világgá megyek, 

nem fordulok vissza többé, 
mert úgyis hazatalálok, 

hiszen a Föld gömbölyű.” 

 

1. Csillagszemű Berta 

2. Csillagnéző Árminkó 
X. Csillagszedő Márió 

 
A könyvből ……………………………………………………… készített versfilmet. 

 



 
5. Hányadik gyermekeknek írt könyve Kovács András Ferencnek a Hajnali csillag 

peremén című kötet, amelyben a természet csodáiról, az évszakokról, az 
ünnepekről és a növények sokszínű világáról ír?  

Ha tudod, hol született a költő, + pontot kapsz 
 

 1. Első 
 2. Kilencedik 
 X. Tizedik 

 
Kovács András Ferenc  ………………………………………………….. született. 

 
 

6. Ki a Samu nadrágja című kötetben megjelent Ren című vers szerzője.  
Ha tudod, melyik könyvkiadó gondozásában jelent meg a kötet, + pontot kapsz 

 
Rengeteg kisfiú jár az oviba, aranyosak, nem játszanak 

velem, mind szerelmes belém, van, 
amelyik nem belém. 

Hanem mit tudom én, kibe. 
Honnan tudjam? 
Üvöltenek, mint a vadállat, mint a fába szorult fészek, 

nincs eszük, sokszor nem is tudom, 
melyikbe legyek szerelmes. 

Melyikbe nem. 
Melyik melyik. 

 
1. Darvasi László 

2. Tóth Kriszta 
X. Kukorelly Endre 

 
A kötet …………………………………………………gondozásában jelent meg. 

 
 

7. Mi a címe Tóth Krisztina versének? 
Ha tudod, hogy azért a verseskötetér, aminek ez a vers a címadója, mikor kapta 
meg Tóth Krisztina Gyermek és Ifjúsági Kategóriában  „Az év könyve díjat”, + 

pontot kapsz. 
 

Kézenfoglak, fütyülök a gondomra, 
elmegyünk a repülővel Londonba. 

Hogyha futunk, elérjük a repülőt, 
veszünk gyorsan kettő jegyet, leülőt. 

Megnézzük, hogy hol laknak az angyalok, 
hogy a felhők közelről milyen nagyok. 

Londonban majd esni fog és megázunk, 
hazaérve angol teát teázunk. 



Bemegyünk az áruházba mackóért,  
elsuttogjuk, amit csak egy mackó ért. 

Velünk jön majd a sok maci mind Pestre, 
egyik a jobb, másik a bal zsebembe, 

harmadik nagy táskából kukucskál, 
A negyedik hol van? Te meg elbújtál? 

Itt van, itt van, itt van ez a mackóka, 
Kilátszik a paplan alól az orra!  

 

 1. Londoni mackó 
 2. Mackó a nagyvilágban 

 X. Utazó medvebocs 
 

Tóth Krisztina …………………. kapta meg az Év könyve díjat. 
 

 
8. Kántor Péter gyermekvers kötetének címadó verséből idézünk. Mi a verseskötet 

címe? 
Ha tudod, hogy mikor kapott Kántor Péter József Attila-díjat, + pontot kapsz 

 
„Visszamennék – mennék-e?  
Emlékszem az egészre:  

kétszáz lépcső meg egy régi fakorlát.”  
 

 1. Kétszáz lépcső föl és le 
 2. Grádicson 

 X. Régi fakorlát előtt 
 

 
Kántor Péter …………………. kapott József Attila-díjat 

 

9. Ki költötte át Weöres Sándor Tündér című versét? Ha tudod, hogy mi a két költő 
verseit bemutató kötet címe, + pontot kapsz. 
 

Józsika, Józsika csápol,  
frászkarikán hegedülget,  

répapüré dala csendül,  
fancsali dob hasa dülled.  

 
Józsika, Józsika bokszol  

hasba püfölve a Holdat,  
az heherész, puha gombóc,  

fény-keze visszapofozgat.  
 

Józsika, Józsika majszol,  



tök tuti mézzel a hagyma,  
sajtos eperfagyin ikra,  

s kell csokiöntet a babra.  
 

Józsika, Józsika alszik,  
fortyogi katyvasz az álma,  

zöld egerek, lila macskák:  
tömve szöszükkel a párna.  

 

1. Lackfi János 
2. Vörös István 

X. Kukorelly Endre 
 

A kötet címe: ………………………………. 

 
 

10. Ki írta a Guanako című verset? Ha tudod, mi a kötet címe, + pontot kapsz 
 

A guanako egy olyan teve, 
melynek nincs púpja eleve. 

Tudom, hogy ez így elég furcsa, 
de mit tegyünk, ha nem nőtt púpja. 

 
A guanako gyanakvó állat, 

a nyílt terepet kedveli. 
Lámaféle, ki nem hiába 
gyanakszik, hisz mostanra, lám a 

teljes kihalás fenyegeti. 
 

1. Tóth Krisztina 
2. D. Tóth Kriszta 

X. Kovács Kriszta 
 

A kötet címe: …………………………………………………………………. 
 

 
11. Ki írta a Nagy ho-ho-horgász című sorozatot? Ha tudod, ki illusztrálta a 

könyveket, + pontot kapsz. 
 

1. Csóri Sándor 
2. Kányádi Sándor 
X. Csukás István 

 
Az illusztrátor neve: ………………………………………………………  

 



12. Mi a neve Lackfi János hősének, aki olyan kövér ember volt, hogy akkora 
karosszék kellett neki, mint egy hajó, mert ha annál kisebb székre ült, reccs, nem 

maradt más az egészből, mint egy kis gyaluforgács. 
Ha ismersz más versesköteteket is a szerzőtől, + pontot kapsz 

 
1. Dagi Dani 

2. Kövér Lajos 
X. Széles Szilárd 

 

Lackfi János.............................................című verseskötetét is ismerem. 
 

 
13. Ki írta a Friss tinta című gyermekantológia címadó versét? Ha ismersz a kötetben 

szereplő szerzőket, + pontot kapsz. 
 

1. Kovács András Ferenc 
2. Tandori Dezső 

X. Csukás István 
 

A kötetben szerepel még………………………………………………………. 
 
 

13+1.   1905. április 11-én született az a magyar költő, kinek születése napján    
ünnepeljük a Magyar költészet napját. Ki a költő?  

Ha tudod, hány éves korában halt meg, + pontot kapsz. 
 

1. Petőfi Sándor 
2. Arany János 

X. József Attila 
 

A költő …………………………………éves korában halt meg. 
 

 


