
Dzsungel könyve kvíz 

 

Biztosan te is ismered A dzsungel könyve című meséket. 2016-ban élőszereplős filmet 

is készítettek Maugli történetéről. Tudtad, hogy eredetileg A dzsungel könyve valóban 

egy könyv, ami még a 19. században íródott? Egy kis kutatómunkával könnyedén 

válaszolhatsz a kérdéseinkre!  

Merészkedj a dzsungel mélyére! 

Néhány kérdésnél több válasz is lehetséges! 

Küldd el a helyes megoldásokat az elmerengobotev@gmail.com címre! 

A könyv online elérhetőségét a MEK hivatalos oldalán találod: 

https://mek.oszk.hu/10400/10449/ 

mailto:elmerengobotev@gmail.com
https://mek.oszk.hu/10400/10449/


1. Ki látható a képen? 

 

a) A képen Balu, aki Maugli egyik legjobb barátja volt. 

b) A képen Balu, aki vadászatra tanította Mauglit. 

c) A képen Balu, aki a dzsungel törvényeire tanította Mauglit. 

 

2. Ki látható a képen? 

 

a) A képen Bagira van, aki egy kövér bikával váltotta meg Maugli életét. 

b) A képen Bagira van, aki egy kövér vízilóval váltotta meg Maugli életét. 

c) A képen Akela van, aki egy kövér vízilóval váltotta meg Maugli életét. 

  



3. Hogyan került Maugli a dzsungelbe? 

a) A szülei szándékosan otthagyták. 

b) Sir Kán rabolta el a szüleitől. 

c) Elcsatangolt a falujukból. 

 

4. Hol gyűltek össze az állatok, hogy fontos döntéseket hozzanak? 

a) A Gyűlés szikláján. 

b) Egy nagy réten. 

c) A sziklagyűlésen. 

 

5. Hol játszódik a történet? 

a) afrikai őserdőben 

b) egy elképzelt helyen 

c) az indiai őserdőben 

d) európai erdőben 

 

6. Mi a mű legfőbb tanulsága? 

a) Az igaz barát soha nem hagy cserben. 

b) Az igaz barátban megbízhatsz. 

c) Az élet állandó küzdelem. 

d) Soha ne bízz senkiben. 

 



7. Melyek a könyv részei? 

a) Egy, amely az eszkimókról szól. 

b) Egy, amely más történeteket, pl. eszkimó történeteket mesél el. 

c) Egy, amely az, amely a sziú indiánokról szól. 

d) Egy, amely Maugli történetéről szól. 

 

8. Kik lettek Maugli legjobb barátai? 

a) Akela, Bagira, Sir Kán, elefántok 

b) Akela, Bagira, Balu, Ká 

c) Majmok, elefántok, Sir Kán 

 

9. Mi A dzsungel könyve műfaja? 

a) novellagyűjtemény 

b) mese 

c) ifjúsági regény 

d) történelmi regény 

 

10. Miért volt sánta Sir Kán? 

a) Mérges tüskébe lépett. 

b) Vadászok meglőtték. 

c) Így született. 

d) Favágók tüzébe lépett. 



11. Kik hiányoznak a képről? 

 

a) Ká és Sir Kán 

b) Balu és Maugli 

c) Akela és Maugli 

d) Bagira és Sir Kán 

 

12. Ki írta A dzsungel könyve c. művet és mikor? 

a) Victor Hugo, 1894. 

b) Joseph Rudyard Kipling,1894. 

c) Joseph Benjamin Kipling, 1894. 

d) Joseph Rudyard Kipling,1849. 

 

Ha kedvet kaptál, hogy még többet tudj meg a dzsungel rejtélyes 

világáról, akkor hallgass bele A dzsungel könyve musicalbe is: 

https://www.youtube.com/watch?v=72rzlD7z7mo&list=PL3226398533E2F7A7 

 

https://www.youtube.com/watch?v=72rzlD7z7mo&list=PL3226398533E2F7A7

