
 

 



 

1. Egy könyv, ami a barátságról szól 

Szerző:……………………………………………………………………………….. 

Cím: …………………………………………………………………………………………..Osztályzat:………………. 

 

2. Egy olyan könyv, aminek a borítóján férfi arckép szerepel 

Szerző:……………………………………………………………………………….. 

Cím: …………………………………………………………………………………Osztályzat:………………………… 

 

3. Egy olyan könyv, amit tavaly a Könyves kihívás 2020., 2021. - Jászfényszaru 

Városi Könyvtár Facebook csoportjában ajánlottak 

Szerző:……………………………………………………………………………….. 

Cím: …………………………………………………………………………………Osztályzat:………………………… 

 

4. Egy könyv, aminek a borítója kék 

Szerző:……………………………………………………………………………….. 

Cím: …………………………………………………………………………………Osztályzat:………………………… 

 

5. A könyv, aminek a címében földrajzi név szerepel 

Szerző:……………………………………………………………………………….. 

Cím: ……………………………………………………………………………………………Osztályzat:……………… 

 

6. Egy könyv, amiben valamilyen művészeti ág hangsúlyos szerepet kap 

Szerző:……………………………………………………………………………….. 

Cím: …………………………………………………………………………………Osztályzat:………………………… 

 

 

 



 

7. Egy krimi vagy bűnügyi tematikájú könyv 

Szerző:……………………………………………………………………………….. 

Cím: ……………………………………………………………………………………………Osztályzat:……………. 

 

8. Egy olyan könyv, amit a könyvtár Facebook oldalának új könyvek albumaiban 

találsz (2021. február vagy augusztus vagy december) 

Szerző:……………………………………………………………………………….. 

Cím: …………………………………………………………………………………Osztályzat:………………………… 

 

9. Egy könyv, amit találomra vettél le a polcról 

Szerző:……………………………………………………………………………….. 

Cím: …………………………………………………………………………………Osztályzat:………………………… 

 

10. Egy könyv, ami skandináv 

Szerző:……………………………………………………………………………….. 

Cím: …………………………………………………………………………………Osztályzat:………………………… 

 

11. Egy könyv, ami Budapesten játszódik részben vagy egészben 

Szerző:……………………………………………………………………………….. 

Cím: …………………………………………………………………………………Osztályzat:………………………… 

 

12. Egy Agatha Christie kötet 

Szerző:……………………………………………………………………………….. 

Cím: ……………………………………………………………………………….Osztályzat:………………………… 

 

 

 



13. Egy könyv, amely olvasatlanul áll a polcodon vagy az éjjeliszekrényed 

könyvkupacában 

Szerző:……………………………………………………………………………….. 

Cím: …………………………………………………………………………………Osztályzat:………………………… 

 

14. Egy blogger, újságíró, műsorvezető, influenszer által írt könyv 

Szerző:……………………………………………………………………………….. 

Cím: …………………………………………………………………………………Osztályzat:………………………… 

 

15. Egy könyv, ami nem egy sorozat része 

Szerző:……………………………………………………………………………….. 

Cím: …………………………………………………………………………………Osztályzat:………………………… 

 

16. Egy sci-fi vagy fantasy témájú könyv ( kiváltható egy kosztümössel) 

Szerző:……………………………………………………………………………….. 

Cím: ………………………………………………………………………………...Osztályzat:………………………… 

 

17. Egy könyv, ami minimum 300 oldalas 

Szerző:……………………………………………………………………………….. 

Cím: 

……………………………………………………………………………………….Osztályzat:………………………… 

 

18. Egy könyvet, ami thriller vagy pszichothriller tematikájú 

Szerző:……………………………………………………………………………….. 

Cím: ………………………………………………………………………………..Osztályzat:………………………… 

 

 

 



 

19. Egy könyv, ami könyves tematikájú 

Szerző:……………………………………………………………………………….. 

Cím: ……………………………………………………………………………….Osztályzat:………………………… 

 

20. Egy vers(eskötet) Nemes Nagy Ágnestől 

Szerző:……………………………………………………………………………….. 

Cím: …………………………………………………………………………………Osztályzat:………………………… 

 

21. Egy könyv, aminek a címe egy kérdés 

Szerző:……………………………………………………………………………….. 

Cím: ……………………………………………………………………………….Osztályzat:………………………… 

 

22. Egy olyan könyv, aminek a középpontja a házasság, szerelem, család áll 

Szerző:……………………………………………………………………………….. 

Cím: …………………………………………………………………………………Osztályzat:………………………… 

 

23. Egy könyv, ami a sport világába kalauzol 

Szerző:……………………………………………………………………………….. 

Cím: …………………………………………………………………………………Osztályzat:………………………… 

 

24. Egy igaz történet 

Szerző:……………………………………………………………………………….. 

Cím: ……………………………………………………………………………….Osztályzat:………………………… 

 

 

 

 



25. Egy könyv, aminek a címe egy szó 

Szerző:……………………………………………………………………………….. 

Cím: ……………………………………………………………………………….Osztályzat:………………………… 

 

26. Egy könyv, amit cím alapján választottál ki 

Szerző:……………………………………………………………………………….. 

Cím: ……………………………………………………………………………….Osztályzat:………………………… 

 

27. Egy klasszikus, szépirodalmi alkotás 

Szerző:……………………………………………………………………………….. 

Cím: …………………………………………………………………………………Osztályzat:………………………… 

 

28. Egy könyv a kedvenc íródtól vagy amit ő ajánlott 

Szerző:……………………………………………………………………………….. 

Cím: ……………………………………………………………………………….Osztályzat:………………………… 

 

29. Egy könyv a kedvenc kiadód választékából 

Szerző:……………………………………………………………………………….. 

Cím: …………………………………………………………………………………Osztályzat:………………………… 

 

30.   Egy bármilyen témájú amerikai író tollából származó kötet 

Szerző:……………………………………………………………………………….. 

Cím: ……………………………………………………………………………….Osztályzat:………………………… 

 

 

 

 

 



31.  Egy könyv, amit Kati ajánl ( Facebookon, újságban, személyesen a 

könyvtárban) 

Szerző:……………………………………………………………………………….. 

Cím: …………………………………………………………………………………Osztályzat:………………………… 

 

32. Egy könyv, amit Ildikó ajánl ( Facebookon, újságban, személyesen a 

könyvtárban 

Szerző:……………………………………………………………………………….. 

Cím: ……………………………………………………………………………….Osztályzat:………………………… 

 

33. Egy könyv, ami a szabadságról szól 

Szerző:……………………………………………………………………………….. 

Cím: ……………………………………………………………………………..Osztályzat:………………………… 

 

34. Egy regény, ami az év könyve lett nálad 

Szerző:……………………………………………………………………………….. 

Cím: ………………………………………………………………………………..Osztályzat:………………………… 

 

35. Egy könyv, amiben szerepet kap az emberi test ( élve vagy halva) 

Szerző:……………………………………………………………………………….. 

Cím: ………………………………………………………………………………..Osztályzat:………………………… 

 

36. Olvass el egy pihentető olvasmányt! 

Szerző:……………………………………………………………………………….. 

Cím: ………………………………………………………………………………..Osztályzat:………………………… 

 

 

 



37.      Egy mitológiai vagy egy történelmi regény 

Szerző:……………………………………………………………………………….. 

Cím: ………………………………………………………………………….……..Osztályzat:………………………… 

 

38.  Egy könyv, ahol a szerző nevéről nem hiszed el, hogy álnév 

Szerző:……………………………………………………………………………….. 

Cím: ………………………………………………………………………………..Osztályzat:………………………… 

 

39.  Egy könyv, aminek a címe sokat mondó, elgondolkoztató 

Szerző:……………………………………………………………………………….. 

Cím: ………………………………………………………………………………..Osztályzat:………………………… 

 

40. Egy könyv, amit a fülszövege alapján választottál ki 

Szerző:……………………………………………………………………………….. 

Cím: 

……………………………………………………………………………………..Osztályzat:………………………… 

 

41. Egy könyv, aminek hihető a sztorija 

Szerző:……………………………………………………………………………….. 

Cím: ………………………………………………………………………………..Osztályzat:………………………… 

 

42.  Egy könyv, ami egy különc karakter életét mutatja be 

Szerző:……………………………………………………………………………….. 

Cím: ………………………………………………………………………………..Osztályzat:………………………… 

 

 

 

 



43. Egy olyan könyv, aminek örökérvényű a története 

Szerző:……………………………………………………………………………….. 

Cím: ……………………………………………………………………………….Osztályzat:………………………… 

 

44. Jolly Joker - a te választásod  

Szerző:……………………………………………………………………………….. 

Cím: ……………………………………………………………………………….Osztályzat:………………………… 

 

45. Egy könyv, amit kölcsönbe kaptál 

Szerző:……………………………………………………………………………….. 

Cím: ………………………………………………………………………………..Osztályzat:………………………… 

 

46. Egy könyv, amit egyszer már olvastál 

Szerző:……………………………………………………………………………….. 

Cím: ………………………………………………………………………………..Osztályzat:………………………… 

 

47. Egy olyan műfajú könyv, amelyet a legszívesebben olvasol 

Szerző:……………………………………………………………………………….. 

Cím: ………………………………………………………………………………..Osztályzat:………………………… 

 

48. Egy könyv, ami humoros 

Szerző:……………………………………………………………………………….. 

Cím: …………………………………………………………………………….Osztályzat:…………………………… 

 

 

 

 

 



49. Egy könyv, ami az érzelmeidre hat 

Szerző:……………………………………………………………………………….. 

Cím: ………………………………………………………………………….……..Osztályzat:………………………… 

 

50. Egy könyv, ami az értelmedre hat 

Szerző:……………………………………………………………………………….. 

Cím: …………………………………………………………………………………Osztályzat:………………………… 

 

 

Kívánunk sok-sok maradandó élményt, szép gondolatot az idei 

könyves kihívásban! 

 

A könyvtárosok 


