
 

A totó Sohonyai Edit: Macskaköröm című regénye alapján készült. 

 Ha olvastad a művet, válaszolhatsz a kérdésekre. 

 

1. Melyik osztályba járt Zsófi az általános iskolában? 

 1    8.a  2    8.b  x    8.c 

 

2.  Egészítsd ki a részletet a történet szerint: 

   „Remélem, neki sincs távcsöve, különben meglátná, hogy én milyen ...” 

 1   csúnya vagyok  2   szép vagyok  x   kócos vagyok 

 

3.  Mit szeret sportolni Zsófi? 

 1   kézilabdázik  2   röplabdázik  x  kosárlabdázik 

 

4.  Melyik állítás igaz Zsófira? 

           1  sportiskolába jelentkezett       

           2  az állat-egészségügyibe felvételizett  

           x  művészeti iskolába szeretne járni 

 

5.  Milyen kapcsolat van Réka és Zsófi között? 

 1  Réka Zsófi padszomszédja  2  Réka Zsófi barátnője   x   Réka Zsófi papagája 

 

6.  Mit kívánna Zsófi a tündértől, ha teljesítené a kívánságait? 

 1  kitűnő bizonyítványt, sok pénzt, külföldi utazást 

 2  papagályainak fiókát, családi házat, szép lehessen 

 x  szép ruhákat, külön szobát, barátokat 

 

7.  „Szemben a 9-en az Ő ablakában elhúzták teljesen a függönyt. Érdeklődve vártam, hogy mi fog történni.       

Fehér pólóban volt, és egy rongyot tartott a kezében…”  Mi történt ezután? 

  1  nekiállt a ronggyal ablakot pucolni  

  2  vadul integetni kezdett vele  

  x  az üvegtáblára egy hatalmas szívet rajzolt 

 

8.  Miért akart Kati öngyilkos lenni? 

 1  a barátja szakított vele 2  a szülei miatt, az apja elköltözött tőlük x  megbukott matekból 

 

9.  Zsófi apját az orvos azért utalta a kórházba, mert… 

 1  magas volt a vérnyomása   2  balesetet szenvedett x  rosszul lett a szíve miatt 

 

10.  Ki írta a levelet?:  „… volt szerencsém gyönyörködni Benned, amint egy másik sráccal táncoltál… 

 Ne keress, többé nem akarok tudni rólad.” 

 1  Zsolt 2  Attila x  Szücsi 

 

11.  „…láttam, hogy milyen hatást váltottak ki belőle a szavaim…… a jéggé dermedt Szücsire néztem, és 

Andersen meséje jutott  eszembe, A hókirálynő.”(…a manók leejtették a gonoszság tükrét és szilánkjai 

szétszálltak mindenfelé…)   Mit mondott Szücsi, neki hová fúródott a gonoszság tükrének egy szilánkja? 

 1  a szívébe    2  a szemébe  x  a lábába 

 

12.  Hogyan döntött Zsófi, amikor a régi barátja ki akart vele békülni? 

 1 a régi barátot választotta 2  a mostani barátjánál maradt  x  egyikkel sem akart járni 


