
Grimm-kvíz 
 

   E havi rejtvényünk első kérdéseire a Kik írtak a gyerekeknek című kézikönyvben hamar 

megtalálod a helyes választ (Jelzet: 82 B78). A további kérdések A Grimm testvérek meséi 

című kötethez és az abban olvasható legismertebb Grimm-mesékhez kapcsolódnak. Vedd 

kézbe a könyvet, ismerkedj meg vele és elevenítsd fel a meséket!   

Megfejtési határidő: május 31.  
 
 

 

1. Mi a Grimm-testvérek keresztneve? 

             1. John és Will 

             2. Jacob és Wilhelm                                                   

             x. Jack és Harry 

 

2. Milyen nemzetiségű a szerzőpáros?    

             1. angol 

             2. osztrák 

             x. német 

 

3. Összesen hány mese címében szerepel    

valamilyen számnév? 

1. 10 

2. 9 

x.   12 
 
 

4. Add össze a számokat… 

    Milyen állatokat látsz ezen oldalon? 

1. macskát és rókát 

2. sündisznót és nyulat 

x.   kecskét és farkast 

 

 

5. Mi volt a királykisasszony kedvenc játéka     

    A békakirály című mesében? 

              1. aranygömb 

              2. aranylabda 

              x. ezüstgömb 

 

6. Megette-e a farkas mind a hét kecskegidát?   

              1. igen, mind megette                                                                  

              2. a legnagyobbat nem                                                                 

              x. a legkisebbet nem                                                               

 

7. Miért szerette jobban az özvegyasszony az    

    egyik lányát a Holle anyó című mesében?                  

               1. mert szebb volt 

               2. mert ügyesebb volt 

               x. mert az édeslánya volt 

 

 

8. Mit hozott a vásárból Hamupipőkének az    

    édesapja? 

             1. mogyoróágat 

             2. szép ruhát 

             x. gyöngyöt, gyémántot 
 

9. Honnan kapta a nevét Piroska? 

             1. kedvenc piros sapkájáról 

             2. a piros volt a kedvenc színe 

             x. a nagymama nevezte el így 
 

10. Mely állatok voltak a Brémai muzsikusok? 

             1. ló, kutya, macska, kakas                                                         

             2. szamár, kutya, macska, kakas                                            

             x. szamár, farkas, macska, kakas                                              
 

11. Melyik meséből valók a következő sorok: 

„ –Tükröm,tükröm,mondd meg nékem,ki   

a legszebb a vidéken?” 

             1. Csipkerózsika 

             2. Hamupipőke 

             x. Hófehérke 
 

12. Hány évig aludt Csipkerózsika?            

             1. 50 évig 

             2. 100 évig 

             x. 10 évig 
 
 

13. A halász meg a felesége című mesében mit     

     fogott  ki a halász? 

             1. aranyhalat 

             2. beszélő békát 

             x. egy nagy halat 
 

13+1. Mi hiányzik a mese címéből?      

          A…………..….….  cipellők 

1. letaposott 

2. színarany 

x.   széttáncolt 
 
  



 


