
Magyari Péter: Bence és a türkiz Nabu
Ebben a feladatsorban Magyari Péter: Bence és a türkiz 
Nabu című kötetéhez kapcsolódóan találsz kérdéseket. 
A könyvet Lanczinger Mátyás illusztrálta, és a Pagony 
Kiadó adta ki, 2016-ban.

Bence nagyon régóta vágyott egy türkiz Nabura. 
Ám sokáig hiába könyörgött érte a szüleinek. 
Mindig ingatták a fejüket, hogy „sajnos nagyon 

drága”, és azt is mondták, hogy „csak úgy nem vesz meg minden hülyeséget 
az ember, főleg nem olyat, amivel a tévében tömik a gyerek fejét”. 
De amikor éppen két héttel ezelőtt kivették Bence manduláját, akkor 
mégis megkapta. Végig vele volt a kórházban, mind az öt fegyverével 
együtt. A kés egyszer eltűnt, de aztán elég hamar meglett, csak becsúszott 
valahogy a lepedő alá. Azóta Bence mindig magánál tartotta a figurát. 
Ma jött először iskolába a műtét óta, és hiába tiltották meg a szülei, vitte 
oda is magával. Csak most hazafelé már nincs nála, hiszen, ahogy mondta 
Zolinak, a Nagy Pelva elvette tőle.
Bencéről általában úgy tartják az osztályban, hogy elég normális, semmi 
különös fiú. A bolognai spagetti a kedvenc étele, és ritkán kap négyesnél 
rosszabb jegyet. Rigl Zoli pedig a legjobb barátja, osztálytársak. Tavaly 
még padtársak is voltak, de Kornus néni szétültette őket, mert  állandó 
fecsegésükkel zavarták a tanóra rendjét. 
Szünetekben és iskola után persze ettől még barátkozhatnak. Most is 
egymás mellett mennek haza végig a Botond utcán. 
Rigl Zoli fog előbb hazaérni, a Bak Cukrászda melletti utcába kell bemennie, 
de nem sokkal utána már Bence is otthon lesz, csak két sarokkal később. 
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1.   Milyen napszak van épp, amikor megismerjük Bencét? Karikázd be a 
helyes válasz betűjelét!

A. Reggel B. Éjszaka

C. Kora délután D. Nem derül ki a szövegből

2.   Milyen játék lehet a türkiz Nabu? Karikázd be a helyes válasz 
betűjelét! A válaszadásban segít, ha jól megnézed a könyv borítóját.

A. Egy plüsskutya. B. Egy különleges űrhajó.

C. Egy öltöztetőbaba. D. Egy szuperhős figura.

3.   Melyik mondat nem igaz Bencére? Karikázd be a betűjelét! (Több jó 
válasz is lehetséges!)   

A. Szívesen végez kísérleteket.

B. Nincs mandulája.

C. Rettegésben tartja az egész iskolát.

D. A padtársát Zolinak hívják.

4.   Minden sorban keresd meg a kakukktojást, és húzd alá!  

A. fecsegés csacsogás karattyolás kakukkolás

B. különös kivételes rendetlen rendkívüli

C. kacat kocog vacak limlom

D. könyörög esdekel kanyarog kunyerál

1 p

1 p

4 p

4 p

A két fiú otthona között az út

• Gyalog 4 perc 38 másodperc nyugodt, sétálós tempóban.
• Futva 1 perc 47 másodperc.
•  Biciklivel 40 másodperc, ha a sarkon nem jön autó és nem kell 

megállni.
•  Autóval reggel 13 perc, mert a Hunor - Botond sarok olyankor mindig 

beragad.

• Autóval hétvégén 23 másodperc.

Ezeket Bence már tavaly mind lemérte a stopperrel, ami egy fiókban van a 
kacatok között az előszobában, onnan vette ki mindig, amikor senki se látta. 
A stoppert még valamikor nagyon régen 
Apa futáshoz használta, de Apa már 
ezer éve nem jár futni, és most már 
a telefonjában is van stopper, 
ha egyszer mégis elmenne. 
Az órát a kísérletek után 
Bence mindig visszatette 
pontosan oda, ahonnan 
elvette, ebből soha nem 
volt gond. Ha elkéri, 
valószínűleg akkor is 
megkapja, de az időmérő 
expedíciók sokkal kevésbé 
lettek volna úgy izgalmasak.
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5.  Mi történt legelőször? Karikázd be a helyes válasz betűjelét!  

A. Bence és Zoli hazafelé tartanak az iskolából.

B. Nagy Pelva elveszi Bencétől a türkiz Nabut.

C. Bencének kiveszik a manduláját.

D. Bence leméri stopperral az időt a házuktól az iskoláig.

6.   Az alábbi mondatok nem szerepelnek a szövegrészletben, de te 
biztosan ki tudod találni, melyiket ki mondhatta! Kösd össze!

A. Tudom, tudom, az én koromban 
nagyon fontos lenne a sport.

Zoli

B. Nagyszerű ötlet volt, hogy 
szétültettem a két fecsegőt!

Nagy Pelva

C. Hiába minden, add nekem,  
mert baj lesz!

Apa

D. Bárcsak tudnék valahogy segíteni 
Bencének!

Kornus néni

 
7.   Melyik könyvnek ki a szerzője? Kösd össze! Ha magadtól nem tudod a 

választ, nézz utána a könyvtárban vagy az interneten!

A. Szuperhős lett a bátyám! Aino Havukainen

B. Borisz, a szuperhős Luca Cognolato

C. Tatu és Patu, a szuperhősök David Solomons

D. A láthatatlan hős Radnóti Blanka

 
8.   Írd le 3-4 mondatban a türkiz Nabu szemszögéből, hogy mi történt vele 

aznap!  

.......................................................................................................................................................................................  

.......................................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................................

9.   Hogyan tud a leggyorsabban Bence eljutni az iskolába? Húzd alá!  

A. Futva. B. Gyalog.

C. Biciklivel. D. Autóval.

10.   Rajzolj térképet az iskolától Bencéék házáig egy külön lapra, úgy, 
hogy jelölöd

• Zoliék házát
• a cukrászdát
• az ismert utcák nevét
• Bencéék házát!

(A lapra ne felejtsd el ráírni neved, osztályod, iskolád!)

A következő feladatokat A kicsi dió című népmeséhez kapcsolódóan állítottuk össze. 
A mesét többek között Kriza János Az álomlátó fiú. Székely népmesék című kötetében 
(Móra Kiadó, 2011, illusztrálta K. Lukáts Kató) megtalálod. Ha nincs meg neked otthon 
a kötet, keresd meg a könyvtárban vagy az interneten, a www.mek.hu oldalon!

1.  Keresd meg az igaz állítást, és karikázd be a betűjelét! 

A. A szegény embernek a kicsi dió súgta meg, hogy mit tegyen, hogy 
megmentse a gyerekét.

B. A szegény ember az ördög miatt volt szegény.

C. A szegény ember gyerekét elvitte volna az ördög a két öregember 
tanácsa nélkül.

D. A kenyér beszéde miatt megbolondult az ördög.

2.   Mit csináltak a kenyérrel? Kösd össze! 

A. Horgas vassal nekiestek. Megőrölték.

B. Asztagba rakták. Kicsépelték.

C. Összebogozott két fával 
összeverték.

Felhalmozták  
a gabonakévét.

D. Két keringő kő közé öntötték. Learatták.
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3.   Kik azok a mesehősök, akik egy kicsi dióban élnek? Karikázd be a 
helyes válasz betűjelét! (Ha magadtól nem tudod a választ, nézz utána 
a könyvtárban vagy az interneten!)

A. Hanga és Várkony. B. Kicsibácsi és Kicsinéni.

C. Mazsola és Tádé. D. Sündör és Niru.

4.   Mikor mondjuk: Veri az ördög a feleségét? Karikázd be a helyes 
válasz betűjelét!

A. Amikor egyszerre esik az eső és süt a nap.

B. Amikor jégeső esik.

C. Amikor túl sokáig elhúzódik a tél.

D. Amikor nagy a szárazság nyáron.

5.   Az alább felsoroltak közül húzd alá kékkel azokat az eszközöket, 
amiket régen használtak, és pirossal, amiket manapság!

cséphadaró            kombájn            sarló            elektromos kemence          

cséplőgép            kasza            szélmalom

Összesen: 44 p
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1 p
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