
JULES VERNE 

életrajzi totó 

 

1./ Mi Jules Gabriel Verne magyar neve? 

1/ Verne Gyula 2/ Verne Gábor  X/ Verne Júlia Gabriella 

2./ Mi Jules Verne eredeti szakképzettsége? 

1/ tanár  2/ újságíró   X/ jogász 

3./ Melyik irodalmi műfaj megteremtése fűződik a nevéhez? 

1/ horror  2/ modern sci-fi  X/ krimi 

4./ Vernének több magyar témájú regénye is van. Hányszor járt Magyarországon? 

1/ ötször  2/ csak egyszer  X/ soha 

5./ Melyik az a magyar író, akinek nem egy műve - stílusában - hasonlít a Verne-regényekhez? 

1/ Jókai Mór  2/ Mikszáth Kálmán  X/ Gárdonyi Géza 

6./ A felsorolt művek közül melyiket nem Verne írta? 

1/ Sándor Mátyás 2/ A három testőr  X/ Nemo kapitány 

 

Helyes válaszok: 

1./ 1; 2./ X; 3./ 2; 4./ X; 5./ 1; 6./ 2 

 

Kérdések 

1. Hogyan indult Borus Demeter hosszú útjára? Egészítsd ki a szöveget a megfelelő szavakkal: (Ez a fel-
adat minden csapatnál megismétlődött.) 
 
Búcsút                   , kezébe vette a                              , feltette a                                                   a ho-
rogra, a botot letette egy                            , a                   berántotta a csónakba, melyet erélyes                            
eltaszított a parttól ezután leült a csónak                             , és kivetette a                                         , 
egy                                       múlva                                 egy rózsás márnát. 

2. Kit neveztek Ruszcsuk szépének? 

3. Mi volt a furcsa abban a lónyomban, ami Dragost a rablott holmit szállító szekér nyomára vezette? 

4. Hol telepedett le a regény végén Ladko és Natsa? 

5. Kik vettek részt a sigmaringeni Halásztanya vidám összejövetelén? 

6. Tulajdonképpen kinek köszönhette Serge és Natsa, hogy eljegyezték egymást? 

7. Azonos-e Borus Demeter Serge Ladkoval? 

8. Ki volt Ivan Striga? 

9. Miről beszélt mindenki a Duna-parti (esztergomi) fogadóban? 

10. Mi lett a sorsuk a rablóbanda tagjainak? 

11. Melyik folyóra néztek a Halásztanya ablakai? 

12. Hogyan akarta megtorolni Striga, hogy Ladko elszerette előle Natsát? 

13. Mi indította arra Serge Ladkot, hogy Borus Demeternek adja ki magát, és hogy vállalja a hosszú vízi 
utazást? 

14. Mi a feladata egy révkalauznak? 



15. Miért ment el egy napra a csónaktól Esztergomnál Dragos? 

16. Hogyan ért véget Ivan Striga földi pályafutása? 

17. Mit ünnepeltek 1876. augusztus 5-én, szombaton délután a horgászok? 

18. Milyen nemzetiségű volt Serge Ladko, a partizánvezér?  

19. Ki volt az a bizonyos Titscha? 

20. Mi volt a foglalkozása Serge Ladkonak, az egyik hazafias csoport vezetőjének? 

21. Miért nem tartóztatta le Dragos a rablóvezérnek tartott Borus/Ladkot? 

22. Hogyan jutott fel Ladko Striga dereglyéjére közel a Fekete-tengerhez? 

23. Milyen erényekre van szüksége egy horgásznak? (Írj legalább kettőt!) 

24. Dragos Bécsben véletlenül meglátta az utcán Borust, aki egy kis boltba tért be. Mivel foglalkozott 
Simon Klein, a boltos? 

25. Hány állandó tagja volt a rablóbandának? 

26. Mi adta meg a rajtjelet a horgászverseny kezdetekor? 

27. Miért kellett Ladkonak külországokban bujkálnia? 

28. Mi történt Serge Ladkoval, amíg Esztergomnál várt Dragosra? 

29. Mi volt a neve a Dunának régen? 

30. Milyen anyagból készült Borus horgászzsinórja? 

31. Milyen álnevet használt a rablóvezérré lett Ivan Striga? 

32. Melyik hódító nép uralta évszázadokig a Balkánt? 

33. Dragos Esztergom után már biztosan tudta, hogy kivel utazik. Kivel is? 

34. Miért utazott Dragos a Fekete-tengerig? 

35. Ki lett a horgászverseny mindkét kategóriájának győztese? 

36. Milyen fából készült Borus horgászbotja? 

37. Titscha és társai miért fogták el a békésen várakozó Serge Ladkot? 

38. Végül Borus beleegyezett, hogy Ulmtól utitársa legyen. Ki volt ez az útitárs? 

39. Dragos talált Borus irattárcájában egy női fényképet. Mi volt a hátuljára írva? 

40. Ladko csak hazáig, Ruszcsukig akart utazni. Miért ment mégis a Fekete-tengerig? 

41. A horgászliga elnöke szerint miért nem lehet a rablások tettese horgász? 

42. Milyen baleset érte Borust Bécs előtt? 

43. Milyen hír hallatára kezdett Ladko a zimonyi börtönben a szökéshez? 

44. Milyen tervet eszelt ki Borus Demeter a horgászverseny en aratott győzelme után? 

45. Mit talált Dragos Borus irattárcájában? 

46. Ki volt valójában a rablóbanda vezére? 

47. Mi volt az az eseménysorozat, ami még a horgászversenynél is jobban felkavarta a kedélyeket? 

48. Ki volt valójában Borus útitársa, Jäger? 

49. Striga dereglyéjén volt egy fogvatartott nő is. Ki ő? 

50. Ki lett a Duna-menti Nemzetközi Rendőrség vezetője? 

51. Dragos megkérdezte Borust, hogy mi baja van a szemének, miért visel fekete szemüveget. Mit vála-
szolt erre Borus? 



52. Hogyan szökött meg a dereglyéről a fogságba esett Serge Ladko? 

53. Mi közük van a Breg és a Brigach patakoknak a Dunához? 

54. Miért ment be Dragos/Jäger Regensburgba? 

55. A dereglyéről megszökött Ladko Zimonyban akart megpihenni. Mit akartak tőle a piros-fehér-zöld 
derékszalagú férfiak? 

56. Borus csak akkor horgászott, ha nézőközönsége akadt. Mit csinált egyébként? 

57. Mi lepte meg Dragost leginkább, mikor Borusnak leröpült a szemüvege? 

58. A börtönből való szökése után kivel futott össze Ladko? 

59. Milyen üzleti ajánlatot tett Ulmban az idegen Borusnak? 

60. Dragos az Esztergom környéki viharban, hogy mentse a csónakot, a vízbe zuhant. Kinek köszönhette 
megmenekülését? 

61. Milyen furcsasággal zárult a vizsgálóbírói kihallgatás, ami igazolta volna, hogy Ladko azonos a 
szalkai Borus Demeterrel? 

62. Két ismeretlen ember Bécsben Dragos nyomába eredt. Mit gondoltak, hogy kinek adja ki magát a jól 
ismert rendőr? 

63. Pozsony környékén, mikor a nap erősen rásütött Borus fekete hajára, Dragos rendkívüli felfedezést 
tett. Mi volt ez? 

64. Mi az a Vaskapu? 


