Molnár Ferenc: A Pál utcai fiúk
1. Milyen színű volt a Pál utcai fiúk zászlója?
2. Ki varrta a zászlót?
3. Mi volt a fiúk jele, ha be akartak jönni a grundra?
4. Hogy hívták a tót kutyáját?
5. Hányan voltak a vörösingesek?
6. Hányan voltak a Pál utcaiak?
7. Hogyan szólította Csónakos a társait?
8. Mi volt a tomahawk?
9. Mi volt a címe annak a könyvnek, amelyet Geréb kapott az édesapjától?
10. Ki volt az írója?
11. Hogyan hívták Nemecsek édesapját és mi volt a foglalkozása?
12. Kik voltak a csata előtti napon a vörösingesek követei?
13. Hol lakott Nemecsek?
14. Miért kellett az egyleti gittet rágni?
15. Melyik hadvezér volt Boka példaképe?
16. ki volt Nemecsek helyett Boka hadsegéde?
17. Milyen tantárgyat tanított Rácz tanár úr?
18. Mi volt az őrségváltás jele a vörösingeseknél?
19. Milyen tisztséget töltött be Nemecsek a gittegyletben?
20. Hol lakott Boka?
21. Ki szerezte vissza a küzdelemben a zászlót?
22. Milyen szerepet kapott Nemecsek a csata befejezése után?
23. Mit ígért Geréb Janónak, ha segít a vörösingeseknek megszerezni a grundot?
Gárdonyi Géza: Egri csillagok
1. rész: Hol terem a magyar vitéz?
Hol és mikor indul a történet?
Kikkel ismerkedték meg a fejezetben?
Ki érkezik lóháton az öreg Ceceyhez?
Kik terveztek támadást az öreg Cecey háza ellen és miért?
Hogyan, mivel tér vissza a két gyerek a fogságból?
Mit tesz Cecey Gergővel?
Mivel ajándékozza meg Dobó a kis Gergőt és mi lesz a fiú sorsa?
Írd le röviden Gábor pap és Jumurdzsák beszélgetésének lényegét!
Hová indul Gábor pap Gergővel?
Mi volt az a szomorú esemény, amit Gergőnek 5 évesen át kellett élnie Gábor pap
falujában?
Milyen körülmények között ismerjük meg Török Bálintot?
Hogyan hívják Török Bálint fiait?
Mire kéri Török Bálint Gábor papot?
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2. rész – Oda Buda!
Hány év telt el azóta, hogy utoljára láttuk Gergőt?
Mi annak a jelentősége, hogy Tulipán mindenhova magával viszi a bilincsét?
Kivel találkozik Gergely a fogságban, amin nagyon meglepődik? Miért?
Mit álmodott Gergő, amíg a török fogságban volt?

5. Miért megy Gergő Budára?
6. Ki és milyen körülmények között mondta ezt: „ Fiam, megmenthettétek volna
Magyarországot!”
7. Hogy hívják a bikafejűt és miért keveredett szóváltásba vele Gergő?
8. Mitől fél Török Bálint, mielőtt elindul a szultánhoz?
9. Mi volt a törökök által „kifőzött” csel Buda elfoglalására?
10. Mi lesz a királyné és Vica sorsa?
11. Mi történik Török Bálinttal?
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3. rész A rab oroszlán
Milyen rangban találkozunk Dobóval?
Hogy hívják Vica vőlegényjelöltjét?
Mit írt Sebők deák Gergő kardjára?
Milyen tervet eszel ki Mekcsey és Gergely? Ki csatlakozik hozzájuk?
Ki járt Vicánál az esküvője ügyében és mit derített ki?
Hol kellett volna találkozni a két szerelmesnek?
Hogyan menekültek meg az aga és a török csapat üldözése elől?
Hol és hányszor esküszik meg Vica és Gergő?
Ki fogja vezetni az olasz énekeseket Török Bálinthoz?
Miért hívatja magához Szulejmán Török Bálintot?
Milyen ürüggyel és kik jutottak be a Jedikulába?
Ki mondta ezt és miért: „Az én nevem: Százezer arany.”
Sikerült-e megszöktetni Török Bálintot?
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4. rész Eger veszedelme
Milyen fontos tárgyakat talál Éva a ruhák között és mi ezeknek a jelentősége?
Sorold fel Dobó négy hadnagyát!
Ismertesd Gergely „bombagyártási technológiáját”!
Mekkora az egri vár ereje 1552. szeptember 9-én?
Fejtsd ki részletesen, miért olyan fontos megvédeni Egert!
Miben állapodtak meg a vezérkari megbeszélésen? 5 pontot ismertess!
Ki volt a vár legjobb népszónoka? Bizonyítsd egy hosszabb idézettel!
Ismertesd Gergő első „köszönését” a töröknek!
Mi a kótyavetye és mikor tartottak ilyet?
Mi történt Nagy Lukáccsal?
Miről faggatta Dobó az elfogott törököt? Mi a török csapat gyenge pontja?
Mi volt a válasz a második levélre?
Idézd Dobó imáját! Hogyan imádkozott, amikor Bolyki hadnagy meghalt?
Milyen volt a tüzes lapta? Mutasd be!
Mi történt a kék-vörös zászlóval?
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5. rész Holdfogyatkozás
Ki volt Szarvaskő kapitánya és miért aggódott?
Mi a célja Bornemissza Jánosnak és Réz Miklósnak? Hogyan akarják megvalósítani?
Milyen üzletet kötött Éva a törökkel és miért?
Írd le azt a helyet, ahol be lehet jutni titokban a várba?
Kiket jutalmaz meg Dobó és miért? Mi lesz a jutalom?
Mi lett a Paksy Jób-féle portya vége?
Mi az oka Gergely és Hegedűs vitájának? Mi lesz a következménye?
Mit csinál az, aki tálakat vigyáz?
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Mivel bizonyította a török, hogy Jancsika náluk van?
Kivel és mit üzen Dobó Dervis bégnek? Mi lesz az üzenetközvetítő ember sorsa?
Kire bízzák Hegedűs őrzését, megfigyelését? Lesz-e bizonyíték az árulásra?
Ismertesd!
Milyen új hadműveletre készül az ellenség?
Ismertesd röviden Hegedűs és társai ellen folytatott tárgyalást, ítéletet!
Mi az oka annak, hogy Éváékat üldözni kezdték az alagútban?
Hogyan menti meg itt Miklós a vár népét a betolakodóktól?
Mit írt Dobó a töröknek és kivel küldte el a levelet?
Miért volt különleges a cserépbögre?
Ismertesd a tüzes kerék összetételét és működését!
Kivel vív közelharcot Gergely?
Ki veszi fel Balázs apród ruháit és hogyan vesz részt a harcban?
Ki marad az egyetlen ép ember a csata végén és miért?

Mikszáth Kálmán: Szent Péter esernyője
Első rész: A legenda
1. Hova vitték Veronkát anyja halála után? (város – személy)
2. Hogy nézett ki az esernyő?
3. Mi indította el az esernyő legendáját?
4. Mikor/Hogyan került az esernyő Veronka fölé?
5. Milyen vélemények születtek, ki tette az esernyőt Veronka fölé?
Második rész: A Gregoricsok
6. Sorold fel miért tartották Gregorics Pált tapintatlannak!
7. Miért szólítja Wibra Gyuri tekintetes uramnak Gregorics Pált?
8. Miért nem jut el Gyurihoz a sürgöny?
9. Mit rejt el Gregorics Pál az üstben?
10. Honnan/Kitől szereznek tudomást a testvérek az üst létezéséről?
11. Miért okozott meglepetést Gregorics Pál végrendelete?
12. Az első és második rész milyen időben játszódik, melyik rész volt előbb? Miből derül ki?
Harmadik rész: A nyomok
13. Miért megy Gyuri Bábaszékre?
14. Miért vitték Bábaszékre Müncznét?
15. Írd le az esernyő útját Müncz Móric elmondása alapján!
16. Hova viszi Gyuri a megtalált fülbevalót és ott miről folyt éppen a vita?
17. Hogy találkozik Gyuri és Veronka?
Negyedik rész: A bábaszéki intelligencia
18. Kik alkotják a bábaszéki intelligenciát?
19. Hogyan jut Gyuri tudtára a vacsorán, hogy kapcsolat van Veronka és az esernyő között?
20. Miről beszélget Gyuri és Veronka a vacsoránál?
21. Ki jelenik meg Gyuri álmában és milyen tanácsot ad?
Ötödik rész: A harmadik ördög
22. Kit mentettek ki Gyuriék a szakadékból?
23. Mit ad hálából Gyurinak megmentéséért?
24. Kinek ír levelet Gyuri Glogovára és mit kér benne?

25. Milyen beszélgetést hallgat ki Veronka?
26. Mit tudhatunk meg Huszák Sámuel aranyműves boltjában az esernyőről?
27. Mit tudhatunk meg az ernyő nyeléről Adamecznétól?
28. Honnan derül ki, hogy Gyuri érzései igazak Veronka felé?
29. Hogyan próbálják előcsalogatni az eltűnt Veronkát?
Móricz Zsigmond: Légy jó mindhalálig

1.Fejezet
Milyen volt a kollégium?
Hány éves a kisdiák?
Hányadik osztályba jár?
Milyen titkos vágyát valósítja meg megismerkedésünkkor?
Milyen események borítják fel a nyugalmát?
2.Fejezet
Mit történt pakkal?
Mit csinált Misi Böszörményi késével?
Milyen állásajánlatot kap Misi?
3.Fejezet
Kinél tesz látogatást?
Hogyan hat ez rá?
4.Fejezet
Mit álmodott Pósalaky úr?
Mi lett az álom következménye?
Kihez megy látogatóba Misi?
Mi történt itt, milyen titkot árul el?
Kitől kapja a második állásajánlatot, és mi ez?
5.Fejezet
Milyen családot ismer meg Doroghyéknál?
A harmadik látogatás: Törökéknél. Kik ők?
Mivel dicsekszik itt Misi?
Mire kéri őt Török János?
6.Fejezet
Mit csinálnak becsengetés után Orczyval?
Milyen debreceni nevezetességgel ismerkedik meg?
Mi lesz a leselkedés következménye?
Mivel büntet Gyéres tanár úr?
Mi a Bellával kötött titkos szövetség lényege?
Milyen „Villámcsapás” éri?
7.Fejezet
Mi történik földrajzórán?
Miről faggatja Misit Orczy?
És Gimesi?
Hogyan menekül meg hősünk a bakugrástól?
8.Fejezet
Miről elmélkedik és álmodik levélírás közben a kisfiú?
Miről értekezik vele Nagy úr?

Hogyan tájékoztatja Pósalakyt a lutriszámok kihúzásáról Misi?
Ki szövetkezik vele?
Mi a célja a szövetséggel?
9.Fejezet
Kiket kérdez ki a nyomozás során Orczy?
Hogyan intézi ezt?
Miről beszélgetnek Bellával?
10.Fejezet
Hova megy látogatóba ezután?
Kivel találkozik itt, és mit kell tennie?
Hogyan juttatja vissza szüleinek az apja által küldött pénzt?
Hol látja Bellát?
Mit tud meg aznap Orczyéknál?
11.Fejezet
Mi volt az igazgatóval való találkozás oka?
1._________________________________
2._________________________________
3._________________________________
Miről kérdezik a kihallgatáson?
Mit felel a vádakra?
Milyennek látod ekkor Misi viselkedését?
12.Fejezet
Miről számolnak be a beteglátogatók?
Mi szeretne lenni a kisdiák?

