
 

SZÖVEGELŐ - 3. osztályosok- 5. forduló 
Lincoln Peirce: Profi Noki - Tiszta őrület! 
Sokak szerint fura, hogy Francis meg én ennyire jóban vagyunk, és a helyzet az, 
hogy van egy kis igazságuk. Tök ellentétes személyiségek vagyunk. Mondom, hogy 
értem: 
1. Olvasd el figyelmesen és válaszolj a kérdésekre!  

1./1. Hányféle jellemvonást jegyzett fel barátja Francisről? 

 
 



 

1./2. Milyen személyiség volt a két barát? Jelöld a helyes választ! 

Hasonló 
Ellentétes 

2. Epidemiológia = járványtan. Feladata régen a fertőző betegségek terjedésének 
vizsgálata volt. Ma már foglalkozik a nem fertőző betegségek elterjedtségének 
vizsgálatával is.  

Ki az epidemiológus? 

Tanár 
Orvos 
Mérnök 

3. Mi a véleményed? Szerinted Francis rajongása a macskák iránt, tetszett-e a 
barátjának? 

Igen 
Nem 

4. Válaszolj a kérdésre! Miben különbözött Francis Patty nénikétől? 

 
 

Saját válasz 

5. De csak hogy tudd: Francis nem ilyen rossz arc ám! Szerintem ezt a listát akkor 
írhattam, mikor pipa voltam rá, amiért légfrissítőt akasztott a faházunkba. Na, de itt a 
folytatás. Asszem a rendmániának a lista ÉLÉN lett volna a helye! Ovi óta ismerem 
Francist, és már akkor is Mr. Tiszta Pista volt. A homokozóba is csak akkor jött be, 
ha volt nála nedves törlőkendő.  

Válaszolj a kérdésekre!  

5./.1 Mit jelent az, hogy egyke? 



 
5./2. Ki Ellen? 

5./3. Mi volt Francis másik neve? 

6. Olvasd el a következő szöveget, és oldd meg a feladatokat!  

Rend a lelke mindennek. (közmondás) A közmondások a nép ajkán keletkezett 
bölcsességek. Szájhagyomány útján terjedtek. Az idősebbek a mindennapi életben 
szerzett tapasztalataikat átadták a fiatalabbaknak, s így szállt a bölcsesség apáról 
fiúra. A rend a lelke mindennek arra int mindenkit, hogy a rend megtartása milyen 
fontos. Legyen rend körülöttünk, és a fejünkben is, a gondolataink között, mert ez az 
alapja az eredményes munkánknak is.  

 Válaszolj a kérdésekre!  

6./1. Ki találta ki a közmondásokat? 

6./2. Hogyan terjedtek a közmondások? 

6./3. Mire int a rend a lelke mindennek közmondás? 

Fejtsd meg a képrejtvényt, a közmondást írd le! 



 
Neved: 

Iskolád: 

Beküldési határidő: 2020. április 30. 
 
Jó játékot kívánunk! 

 


