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Egy nap alatt 12 millió példány 

 

1. A világon mindenütt ugyanabban az időben jelent meg a Harry Potter legújabb, 

hatodik része. A Harry Potter és a félvér herceg című kötet várhatóan megdönt 

minden könyveladási csúcsot. Csak Londonban az első 24 órában több mint 12 millió 

példány fogyott el belőle. 

2. A legnagyobb londoni könyvesbolt bejárata 

előtt éjfélkor háromszázezer jelmezbe 

öltözött Harry Potter-rajongó várta, hogy 

éjfélt üssön az óra. New Yorkban szintén 

több ezer türelmetlen olvasó várta, hogy 

kézbe vehesse a legújabb kötetet. De 

ugyanez történt Japánban, Thaiföldön és 

Kínában is.  

3. A világsikerű sorozat szerzője, Joanne Rowling ebben az időpontban Angliában, az 

edinburgh-i kastélyban rendezett ünnepségen néhány lelkes ifjú olvasójával 

találkozott. Egy nemzetközi versenyen választották ki őket, és Rowling  a kastély erre 

az alkalomra berendezett különtermében 10 perces felolvasást tartott nekik a 

művéből. 

4. A szerző az előző öt résszel és a könyveiből 

eddig elkészült három filmmel több mint 

400 millió fontot keresett. Ezzel a mesés 

jövedelemmel megelőzi az angol királynőt 

is. A külföldi megjelenéssel egy időben 

Magyarországon is kapható volt a 

könyvsorozat legújabb része, igaz, egyelőre 

csak angolul. De még ebből is több mint 100 

kötetet vettek meg a rajongók. A magyar fordítás várhatóan  a jövő év elejére készül 

el. 



1. Hányadik darabja a sorozatnak A Harry Potter és a félvér herceg című 

könyv? 

________________________________________________________________________ 

1-es kód: A hatodik. 

0-s kód: Hibás, nem odaillő válasz. 

9-es kód: Hiányzó válasz. 

Szövegértési művelet: információ-visszakeresés. Az 1. mondatban olvasható információ 

visszakeresése. 

Nehézség: könnyű. 

 

2. Hány órakor jelent meg a könyvesboltokban A Harry Potter és a félvér 

herceg című könyv? 

________________________________________________________________________ 

1-es kód: Éjfélkor. 

0-s kód: Hibás, nem odaillő válasz. 

9-es kód: Hiányzó válasz. 

Szövegértési művelet: információ-visszakeresés. A 2. bekezdésben olvasható információ 

visszakeresése. 

Nehézség: könnyű. 

 

3. Hol várta a legtöbb rajongó a könyv megjelenését? Karikázd be a helyes 

válasz betűjelét! 

A: Budapesten. 

B: Edinburghban. 

C: Londonban. 

D: New Yorkban. 

1-es kód: C 

0-s kód: Hibás, nem odaillő válasz. 



9-es kód: Hiányzó válasz. 

Szövegértési művelet: információ-visszakeresés, mérlegelés. Az 1. bekezdésben 

olvasható információ visszakeresése. A többi város adatainak fellelése, ezek összevetése. 

A feladatmegoldást nehezíti, hogy a diáknak 3 számadatot kell megtalálnia és 

összevetnie.  

A válaszlehetőségek: Edinburgh-ről nem kapunk számadatot. A New York-i több ezerrel 

szemben Londonban háromszázezer ember gyűlt össze, ők minden bizonnyal több 

könyvet vesznek majd. Budapesten pontos látogatószámot nem kapunk, de száznál több 

könyv kelt el. 

Nehézség: közepesen nehéz. 

 

4. Kik mehettek el Joanne Rowling felolvasására? 

________________________________________________________________________ 

1-es kód: Egy nemzetközi verseny nyertesei. 

• Akik nyertek a versenyen. 

• (Esetleg) A versenyzők. 

• Néhány lelkes ifjú olvasó. 

0-s kód: Hibás, nem odaillő válasz. 

9-es kód: Hiányzó válasz. 

Szövegértési művelet: információ-visszakeresés. A 3. bekezdésben olvasható információ 

visszakeresése. 

Nehézség: közepesen nehéz. 

 

5. Karikázd be az egyetlen HELYES válasz betűjelét! 

A fent olvasható cikk megjelenésekor... 

A: Egyedül az angol királynő keresett több pénzt, mint  a szerző. 

B: Magyarul is megvásárolható volt már a könyv. 

C: Már leforgatták az előző öt könyv filmváltozatát. 

D: mint száz példány kelt el a könyvből a budapesti könyvesboltban. 



1-es kód: D 

0-s kód: Hibás, nem odaillő válasz. 

9-es kód: Hiányzó válasz. 

Szövegértési művelet: információ-visszakeresés, értelmezés, következtetés. Az opciók 

állításai igazságtartalmának mérlegelése az olvasottak alapján. 

Nehézség: közepesen nehéz. 

 

6. Melyik két bekezdésben olvashatunk a külföldi könyvesboltokat elözönlő 

gyermekseregről? Karikázd be a helyes válasz betűjelét! 

A: Az 1. és a 2. bekezdésben. 

B: Az 1. és a 4. bekezdésben. 

C: A 2. és a 3. bekezdésben. 

D: A 3. és a 4. bekezdésben. 

1-es kód: A 

0-s kód: Hibás, nem odaillő válasz. 

9-es kód: Hiányzó válasz. 

Szövegértési művelet: ismételt információ-visszakeresés, értelmezés. A kért információ 

visszakeresése, az egyes bekezdések közötti egyezés felismerése. 

Nehézség: közepesen nehéz. 

 

7. Melyik két bekezdésben olvashatunk a könyv szerzőjéről? Karikázd be a 

helyes válasz betűjelét! 

A: Az 1. és a 2. bekezdésben. 

B: Az 1. és a 4. bekezdésben. 

C: A 2. és a 3. bekezdésben. 

D: A 3. és a 4. bekezdésben. 

1-es kód: D 

0-s kód: Hibás, nem odaillő válasz. 

9-es kód: Hiányzó válasz. 



Szövegértési művelet: ismételt információ-visszakeresés, tájékozódás a szövegben. A 

kért információ visszakeresése, az egyes bekezdések közötti egyezés felismerése. 

Nehézség: közepesen nehéz. 

 

8. Karikázd be a mondat helyes befejezésének betűjelét! 

A cikk beszámol a legújabb Harry Potter-könyv 

A: írásáról. 

B: megfilmesítéséről. 

C: sikeréről. 

D: tartalmáról. 

1-es kód: C 

0-s kód: Hibás, nem odaillő válasz. 

9-es kód: Hiányzó válasz. 

Szövegértési művelet: globális megértés, tartalom mérlegelése. Az olvasottak összegzése, 

a megfelelő opció kiválasztása. 

Nehézség: közepesen nehéz. 

 

9. Melyik címet adnád  a fenti cikknek? Karikázd be a helyes válasz betűjelét! 

A: Gyerekek a könyvesboltban 

B: Harry Potter Magyarországon 

C: Joanne Rowling felolvasóestje 

D: Minden idők legsikeresebb könyve 

1-es kód: D 

0-s kód: Hibás, nem odaillő válasz. 

9-es kód: Hiányzó válasz. 

Szövegértési művelet: lényegkiemelés, rész-egész viszonyának  felismerése. A felkínált 

címek és az olvasottak viszonyának mérlegelése. A, B és C válaszlehetőségek a 

szövegnek csak egy-egy szeletére utalnak. 

Nehézség: közepesen nehéz. 



 

10. Kata szerint NEM jó a cikk címe. Szerinted mivel indokolhatja a 

válaszát? Írd le, mit gondolsz erről! 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

1-es kód: A tanuló válaszában helyesen indokolja Kati álláspontját, például: 

• Mert csak Londonban fogyott el ennyi. 

• Nem számolták bele a többi város eladási adataiat. 

• Nem derül ki belőle, hogy New Yorkban és más országokban mennyit adtak el. 

• Mert a cikk nem csak arról szól, hogy 12 millió jelent meg. 

• Mert nem tudjuk meg, miről is szól a cikk. 

0-s kód: Hibás, nem odaillő válasz. 

9-es kód: Hiányzó válasz. 

Szövegértési művelet: reflektálás. A cím és az olvasottak viszonyának mérlegelése. 

Nehézség: nehéz. 

 


