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Melyik 2 állítás hamis A hobbit szerzőjéről, J. R. R. Tolkienről?
Dél-Afrikában született 1892-ben, gyermekkora nagy részét Angliában töltötte.
Az Oxfordi Egyetemen az angolszász nyelv professzora volt 1925 és 1945 között.
Időtálló népszerűsége A hobbitnak köszönhető, egyébként csak tudományos művei
jelentek meg.
d) A hobbit című regénye halála után jelent meg 1973-ban.
e) Közeli barátságban állt C. S. Lewis-szal, a Narnia krónikái szerzőjével.
1.
a)
b)
c)

2.
a)
b)
c)

Honnan merítette az ihletet Tolkien, amikor elnevezte az enteket?
Az óangol nyelvből. Jelentése óriás.
Megálmodta.
Holland útjelző tábláról.

3.
a)
b)
c)

Mi a regény első fejezetének a címe?
Az út kezdete
Zsákos Bilbó
Váratlan vendégség

4. Tolkin melyik mitológiai alakjairól szól a leírás? Kitalált, félig-meddig mitikus eredetű lények.
Általában durva külsejűek, barbár szelleműek, erősek, vadak és harciasak, a gonosz erők
katonái.
_____________________
5. 13 középföldi törp indul útnak a regény elején Gandalffal és Zsákos Bilbóbal. Melyikük
neve maradt ki a listáról: Balin, Bifur, Bofur, Bombur, Dori, Dwalin, Fili, Glóin, Kili, Óin,
Ori, Nori? ____________________
6.
a)
b)
c)

Hogyan nevezte el Zsákos Bilbó a kardját?
Tű
Fullánk
Glamdring

7.
a)
b)
c)

Kiktől szerezte kardját Zsákos Bilbó?
törpöktől
trolloktól
sasoktól

8. Milyen lény volt eredetileg Gollam?
a) ent
b) warg
c) hobbit
9. Gollam és Bilbó találós kérdéseket tett fel egymásnak.
Mi a feladvány megfejtése? ________________________

Él, és mégszem lehel,
hideg, mint a halál,
sosem szomjasz, mindig vedel,
nem cörög, bár páncélba’ jár.

10. Milyen óriás lények támadnak a törpökre a Bakacsinerdőben?
a) pókok
b) patkányok
c) keselyűk
11. Melyik törp látható a képen?
a) Dwalin
b) Bombur
c) Tölgypajzsos Thorin
12. Hol találja meg Bilbó az Egy Gyűrűt?
a) Tóvárosban
b) Bakacsinerdőben
c) Ködhegység alagútjában
13. Milyen teremtmények mentették meg a társaságot a wargoktól?
a) sasok
b) entek
c) Elrond tündérei
14. Melyik torony tetejéről figyel Szauron Szeme?
a) Barad-dur
b) Borogh des
c) Cirith Ungol
14. Melyik régióban élnek a hobbitok?
a) Mordor
b) Eriador
c) Gondor
15. Melyik termékéről híres a megye?
a) tej
b) pipadohány
c) csokoládé
16. Melyik rendhez tartozik Gandalf?
a) Istarok
b) Lillithek
c) Peraliák
17. Mi a két torony neve?
a) Minas Morgul és Orthanc
b) Jivalia és Reasiliock
c) Meragh és Orphision

18. Ki rendezett világhírű filmet A hobbitból?
a) George Lucas
b) Peter Jackson
c) James Cameron

