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MI LESZEK, HA NAGY LESZEK? 

 

Feladatsor 

 

 

I. Ha nagy leszek, szoftvertesztelő leszek 

 

Töltsd le az alábbi oldalak egyikéről Varró Dániel: Ha nagy leszek, szoftvertesztelő 

leszek című verseskötetét, és válaszolj a kötettel kapcsolatos kérdésekre! 

https://www.nng.com/hanagyleszek/ 

https://mek.oszk.hu/18100/18109/18109.pdf 

 

1. Ki írta a kötetben szereplő verseket? 

2. Ki illusztrálta a szöveget? 

3. Mi a kötet alcíme? 

4. Melyik évben jelent meg a verseskötet? 

5. Ki volt az ötletgazda? 

6. Kiknek szól a könyv utószava? 

7. Hogy hívjuk az oldalak alján található apró betűs szómagyarázatokat? 

 

 

II. Feleletválasztós 

 

Válaszd ki a megoldások közül a megfelelőt! 

 

1. Mivel foglalkozik a kötetet gondozó NNG Kft.?  

• videojátékok fejlesztésével 

• biztonsági rendszerek fejlesztésével 

• autóipari szoftverek fejlesztésével 
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2. Mi volt a célja a könyv elkészítésének? 

• megismertetni a gyerekeket az IT-szektor szakmáival 

• felhívni a figyelmet a számítógéphasználat veszélyeire 

• bemutatni az informatikához kötődő foglalkozások nehézségeit 

 

3. Mi az a Scratch? 

• olyan állvány, amelyen biztonságosan tarthatjuk a számítógépünket 

• programnyelv az informatika iránt érdeklődő gyerekek számára 

• hekkerek elfogására szakosodott titkosszolgálat 

 

4. Mivel foglalkozik az account menedzser? 

• az ügyfelekkel való kapcsolattartásért felelős 

• az adott cég népszerűsítésével 

• a vásárlók érdekeit képviseli 

 

5. Mit jelent az a szó, hogy szoftver? 

• a számítógép elektronikus és mechanikus alkatrészeinek összessége 

• számítástechnikai eszközökkel rögzített, azokkal feldolgozható és 

megjeleníthető információ 

• számítógépre írt program 

 

 

III. Keresd a képen! 

 

Figyeld meg a könyv illusztrációit, és válaszolj a kérdésekre! 

 

1. Milyen közlekedési eszközt használ a szakállas szoftverfejlesztő? 

2. Milyen szemüveget visel a tesztalany? 

3. Mit iszik munka közben a projektmenedzser? 

4. Milyen hangszeren játszik a mérnökök által fejlesztett robotember? 

5. Hány kutyával dolgozik a machine learning szakértő? 

6. Mibe szerelmes az adattudós? 

7. Hogyan lép be az etikus hekker a szerverszobába? 
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IV. Mintha már hallottam volna… 

 

1. Varró Dániel verseinek ritmusa több ismert népdalt, költeményt is felidéz. Találd 

ki, hogy melyik melyiket! Párosítsd az összetartozó címeket! 

 

Autós field teszter   Weöres Sándor: Galagonya 

UX designer    Jól van dolga a mostani huszárnak 

Rendszergazda    Aki dudás akar lenni 

Robotikai mérnök   Ó, ha rózsabimbó lehetnék 

Etikus hacker    Megismerni a kanászt 

 

2. Varró Dániel korábban is foglalkozott gyerekversek átírásával. A Bögre azúr című 

kötetében egy mindenki által ismert gyerekdal változatait írta meg híres költők 

stílusában. Melyik ez a gyerekdal? 

 

 

V. Mi lehetnék még? 

 

Keresd meg az interneten az alábbi verseket, majd sorold betűrendbe a szövegekben 

megtalált foglalkozásneveket! 

 

Kovács András Ferenc: Bolondos ének (Segít a Digitális Irodalmi Akadémia: 

https://pim.hu/hu/dia.) 

 

József Attila: Altató (Segít a Magyar Elektronikus Könyvtár: https://mek.oszk.hu/.) 

 

 

VI. Híres emberek 

 

Keresd fel az alábbi weboldalakat! Segítségükkel döntsd el, hogy kik azok a híres 

emberek, akikhez az alábbi állítások kapcsolódnak! A nevek mellé írd oda azt is, hogy 

a Ha nagy leszek, szoftvertesztelő leszek című kötet melyik versében fordultak elő! 
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https://www.youtube.com/watch?v=X2n8oHXOoBQ&ab_channel=ENIthing.hu 

https://www.youtube.com/watch?v=jBsNv1gC9TQ&ab_channel=FreemanFilm 

https://www.origo.hu/sport/egyeni/20170228-leko-peter-palyafutasa-az-elmult-

tizenket-evben-elemzes-a-sikertelensegrol.html 

 

1. „…mert az álomból egyszer csak valóság lesz, abban biztos vagyok.” 

2. Ha már tudod, hogy mit akarsz csinálni, ha megtaláltad a célodat, bírod majd az 

odavezető utat is. 

3. Legyen példaképed, aki inspirál! Légy te magad is példakép mások számára! 

 

 

VII. Mondd el versben! 

Bizonyára neked is van már elképzelésed arról, hogy mi leszel, ha nagy leszel. Írj egy 

rövid, minimum négysoros verset a téged érdeklő szakmáról, hivatásról! Próbáld 

megfogalmazni benne, mi lehet a vonzó és szép az általad választott munkában! 

 

 

Megoldásaidat az alábbi linkre kattintva tudod elküldeni: 

 

https://forms.gle/g6pRa9Fe1uFwwSA38  

 

 

  



5 

 

 

 


