
 
1 NAGY OLVASÁSMÁNIA 2019 

Fa Nándor: Kalandjaim a Föld körül 

 

1. Összekeveredtek a fejezetcímekben a betűk. Írd le őket helyesen, és párosítsd össze őket a 

hozzájuk tartozó mondatokkal. 

1. Aaaácdhlóps  

2. áéKkllmnnorüy  

3. aÁEegílnnőttyz  

4. AfHkoonr   

5. AAaaÁEeegiikklllmmorstüyz 

 

A) „Abbahagytam a pumpálást, és figyelni kezdtem a felhőket.”  

B.) „Először is, nincsen partja.”   

C.) „Valami koppant, valami reccsent, emelkedtünk, majd zuhantunk.”  

D.) „Később, amikor idősebb lettem, az óceán kezdett vonzani.”  

E.) „Egyetlen új – zélandi lakosra tíz birka jut:”  

Párok: 

…………………………………………………………………………………………………... 

 

Elérhető pontszám: 5  

2. Az alábbi idézetet a Gyűrű című fejezetben találod. Keresd meg a szövegben a felesleges 

szavakat. 

„Az, hogy a Földközi tengeren milyen útvonalat követsz, szintén a passzát széltől függ. 

Szicíliát megkerülheted alulról, vagy átmehetsz felette északon, a Messina – szoroson 

keresztül. A széliránynak köszönhetően ezúttal Messina városa felé vitorláztam. Egyáltalán 

nem bántam: ez a tizenkétezer-nyolcszáz éves kikötőváros tökéletes hely volt arra, hogy még 

utoljára megálljak enni egy jót. Mielőtt kiérnék a nyílt Csendes – óceánra, szinte hallottam, 

ahogy hívogat egy árnyas étterem, és azt is tudtam, hogy ha most nem eszem egy igazi 

szicíliai pizzát, akkor bizony sokáig nem lesz rá alkalmam. Az óceánon nincsenek pizzázók, 

de persze más olasz éttermek sem.” 

Felesleges szavak:  

…………………………………………………………………………………………………... 

………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………… 

Elérhető pontszám: 5 
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3. Fa Nándor könyvét Francois Denis illusztrálta. Az alábbi képekről hiányzik egy –egy 

részlet. Írd a képek alá a hiányzó tárgyakat. 

    

    ……………………     ………………………………     ……………………… 

 

   

    ………………………………..   …………………. 

 

Elérhető pontszám: 5  

 

4. A székesfehérvári Fa Nándor nemcsak a Spirit kapitánya volt. Keresgélj a könyvtárban, és 

válaszolj a kérdésekre! 

Nándi kapitány első hajóját barátjával, Gál Józseffel együtt építette. Mi volt a hajó neve? 

…………………………………………………………………………………………………... 

1988 és 1990 között Fa Nándor megtervezte és megépítette az első magyar óceáni 

versenyvitorlást. A 60 láb hosszú Alba Regia Székesfehérváron, a KÖFÉM egyik 

gyárcsarnokában épült. Melyik versenyen indult az Alba Regiával Fa Nándor először? 

…………………………………………………………………………………………………... 

Fa Nándornak három könyve is megtalálható a Vörösmarty Könyvtárban. A könyvtári 

katalógusban keresd meg a címűket és a szakjelzetüket! 

…………………………………………………………………………………………………... 

………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………… 

 

Elérhető pontszám: 5  

https://hu.wikipedia.org/wiki/1988
https://hu.wikipedia.org/wiki/1990
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5. A felsorolt városok számainak beírásával jelöld be a vaktérképen merre járt Fa Nándor a 

Spirittel? 

1. Gibraltár; 2.Tanger; 3. Tristan da Cunha; 4. Fokváros; 5. Tenerife 

 

 

 

Elérhető pontszám: 5  

 

 

 

 


