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„Skemmtileg verkefni fyrir börn á öllum aldri úr Marvel sögunni um uppruna Hulk. Í sögunni 
kynnumst við hvernig Hulk varð til. Bjarni Gautur Eydal Tómasson 

 

 

 

 



Formáli  

 

Ágæti lesandi, Ég hef unnið með börnum undanfarin ár og fylgst með þeim lesa 

teiknimyndasögur á ensku. Mig langaði að gefa Íslendingum tækifæri til að lesa 

bækurnar frá Marvel á íslensku og segja þeim frá uppruna ofurhetjanna. Nú hafa 

komið út bækur um Hulk, X-men og bók um Spider-Man er væntanleg. Tilgangur 

útgáfunnar er að gefa sem flestum tækifæri til að kynnast þessum mögnuðu 

sögum og um leið efla íslenska tungu. Hér fylgja með verkefni sem henta vel 

nemendum á miðstigi í grunnskóla og byggja á bókinni um Hulk.  

Bjarni Gautur Eydal Tómasson, DP-in útgáfunni 

 

 

  



Krossaspurningar  

Merktu við rétta svarið eða svörin. Í sumum tilvikum geta fleiri en eitt svar verið 

rétt  

1. Hvaða virka efni inniheldur Banner-sprengjan?  
a. □ Kjarnorku  
b. □ Gamma geisla  
c. □ Nitroglycerin  
d. □ Dínamít  
 

2. Af hverju er Bruce Banner að vinna að Bannersprengjunni?  
a. □ Hann vill búa í heimi þar sem ekki er hætta á kjarnorkustyrjöld  
b. □ Hann vill hjálpa hernum og Thunderbolt Ross  
c. □ Hann er að búa til Hulk  
d. □ Hann er skotinn í Betty og vill vera nálægt henni  
 
3. Hver er Dan Halperin sem við kynnumst í upphafi sögunnar?  
a. □ Rannsóknarmaður  
b. □ Vinur Bruce Banners  
c. □ Vinur Rick Jones  
d. □ Sögumaðurinn  
 
4. Hvað varð um apana í sprengjutilrauninni?  
a. □ Allir nema Promoþeifur lifðu af  
b. □ Allir nema Promoþeifur dóu  
c. □ Allir nema Promoþeifur breyttust í gamma skrímsli  
d. □ Allir breyttust í skrímsli og dóu síðan  
 
5. Hvernig eru Betty og Thunderbolt skyld?  
a. □ Þau eru frændsystkin  
b. □ Þau eru systkini  
c. □ Þau eru feðgin  
d. □ Betty er amma Thunderbolts  
 



6. Hvern var Rick Jones að vinna fyrir?  
a. □ Dan Halperin  
b. □ Gargoyle  
c. □ Thunderbolt Ross  
d. □ Hulk  
 
7. Af hverju var Dan Halperin handtekin?  
a. □ Fyrir að reyna ræna Bruce Banner  
b. □ Fyrir að vera með ólögleg fíkniefni  
c. □ Fyrir að hafa keyrt á Ross liðsforinga  
d. □ Fyrir að stela síma  
 
8. Af hverju eru græðlingarnir framleiddir?  
a. □ Til að eiga líffæri til þess að selja  
b. □ Til að breyta þeim í hermenn  
c. □ Til að geyma í þeim vímuefni sem á að selja  
d. □ Fyrir matarframleiðslu  
 
9. Virka gamma-vopnin hans Bruce á Dan Halperin?  
a. □ Já, en þeir geta ekki skotið því hann hefur Betty í gíslingu  
b. □ Nei, líkami hans nærist á gamma geislum  
c. □ Já, Thunderbolt Ross nær að drepa hann  
d. □ Vitum það ekki, þau voru aldrei notuð á hann  
 
10. Hvað verður um Græðlingana?  
a. □ „Þeir“ nota þá alla og drepa síðan  
b. □ Bruce Banner veitir þeim heimili á Gamma herstöðinni  
c. □ Rick Jones fer með þá á fósturheimili  
d. □ Þeir ferðast til annarrar stjörnu  
 
11. Hvernig endar sagan um Hulk – bók I?  
a. □ Bruce Banner breytist ekki lengur í Hulk á nóttunni  
b. □ Bruce Banner og Dan Halperin drepa hvorn annan í sprengingunni  
c. □ Rick Jones verður nýi Hulk  
d. □ Mamma hans Hulk kemur og sækir hann og fer með hann heim aftur  



12. Hvar er Gamma Herstöðin?  
a. □ Arizona  
b. □ Springfield  
c. □ Mississippi  
d. □ New Mexico  
 
13. Hvað gerði pabbi Bruce Banners við móður hans?  
a. □ Lamdi hana  
b. □ Breytti henni í Hulk  
c. □ Skyldi við hana  
d. □ Myrti hana 1 
 
4. Af hverju vill Betty fá Bruce Banner með sér á nætureftirlit?  
a. □ Hún vill fá álit hans  
b. □ Hún heldur að hann sé Hulk  
c. □ Hún er kannski svolítið skotin í honum  
d. □ Hún vill fá hann í burtu frá Monicu  
 
15. Bruce Banner vill ekki kaupa meira af… ?  
a. □ Buxum  
b. □ Gamma sprengjum  
c. □ Gleraugum  
d. □ Handjárnum  
 
16. Hvað var Rick Jones með í vasanum sínum?  
a. □ Munnhörpu, vasahníf og veski  
b. □ Vasahníf, munnhörpu og tyggjó  
c. □ Veski, gemsa, vasahníf og tyggjó  
d. □ Veski, gemsa, munnhörpu og vasahníf  
 
17. Af hverju fór Hulk frá Rick Jones eftir slagsmálin við Gargoyle?  
a. □ Hann þurfi að stoppa eldsvoða  
b. □ Hann var að fara bjarga Betty  
c. □ Hann vill ekki vera kallaður Hulk  
d. □ Hann vill ekki vera kallaður Banner  



18. Hvað er planið hans Hulks?  
a. □ Að verða Hulk að eilífu  
b. □ Að hætta vera til  
c. □ Að breyta öllum öðrum í Hulk lika  
d. □ Að komast að leyndarmálinu um föður sinn.  
 
19. Hvað verðum um Hulk í lok sögunnar?  
a. □ Hulk deyr  
b. □ Hulk er fangaður  
c. □ Hulk sleppur  
d. □ Hulk og Banner verða eitt 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



Stafrófsröð  
 
Raðið eftirfarandi orðum í stafrófsröð. Merktu orðin með númerum frá 1 til 7 

eftir því hvar þau eru í stafrófsröðinni – 1 fremst 7 aftast  

 

_ Kjarnasamruni  

_ Kjarnaklofnun  

_ Kjarnorkusprengja 

 _ Kast  

_ Kílómetri  

_ Kærasta  

_ Karólína 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



Finndu nafnorðin  

Gerðu hring utan um nafnorðin í textanum:  

 

Ég hef því tækifæri til að stoppa þennan „Hulk,“ eins og mínir menn kalla 

hann, áður en pabbi kemur aftur frá Washington. Við höfum ekki upplýst 

neinn um að það mældist mjög há geislavirkni á svæðunum þar sem græna 

górillan gekk berserksgang en það hefur ekkert heyrst í meira en viku. Samt 

hef ég fjölgað eftirlitsferðum, látið setja upp hreyfiskynjara og myndavélar. 

Bara ef önnur árás myndi eiga sér stað. … Það væri frábært að fá þitt álit. 

Ég er að fara á næturvakt það væri frábært að fá þig með mér í 

eftirlitsgöngu um stöðina. Er þetta veran, er þetta Hulk? Sjáðu merkið á 

eyranu…þetta er einn af öpunum úr Banner-tilraunasprengingunni. 

Frábært nú hef ég ekkert val lengur, ég neyðist til að segja föður mínum 

frá þessu. Hver veit hve margar svona verur ganga lausar á þessari stundu. 

 

 

 

  



Eintala/fleirtala  
 
Þessi orð eru í nefnifalli og eintölu. Skrifið þau upp í nefnifalli fleirtölu:  

 

Eintala – Nefnifall 

 

Fleirtala – Nefnifall 

 

Kjarnaklofnun ________________________ 

Kjarnasamruni ________________________ 

Kjarnorkusprengja ________________________ 

Kast ________________________ 

Kílómetri ________________________ 

Kærasta ________________________ 

Karólína ________________________ 

 

 

 

 

 
 

 

  



Sagnorð og lýsingarorð  

Gerið hring um sagnorð og lýsingarorð í textanum  

„Mínar fyrirskipanir gefa mér skýrt leyfi til þess að fá nýja sjálfboðaliða 

meðal starfsmanna Gamma herstöðvarinnar til þess að taka þátt í 

rannsóknum…“ „Þessi tilraun er á mjög viðkvæmu stigi og ég mun ekki leyfa 

þér að stofna lífi tilraunaviðfangs míns í hættu“ „Að minnsta kosti verður 

þér hlýrra en mér. Þessar eyðimerkurnætur eru mjög kaldar finnst þér 

ekki?“ „Hvað um hinn.. öh, stóra náungann? Það eru allskonar sögur á ferð 

um hann…“ 

 

 

 

Rétt eða rangt?  

Merktu við hovrt fullyrðingin er rétt eða röng  

 

 „Hulk er í raun og veru geimvera“  - Rétt ___ Rangt ___  

„Prómeþeifur er nafn á hesti í sögunni um Hulk“  - Rétt ___ Rangt ___  

„Monica Rappaccini er vísindakona“  - Rétt ___ Rangt ___  

„Bruce Banner varð fyrir ofbeldi í æsku“   -Rétt ___ Rangt ___ 

 



SVARLYKILL 

 
Krossaspurningar  
 

1. b  

2. a  

3. a  

4. b  

5. c  

6. b  

7. b  

8. c  

9. b  

10. c  

11. a  

12. d  

13. d  

14. a og c  

15. c  

16. a  

17. d  

18. a  

19. c og d 

 

 

 

 



Stafrófsröð  
 

5_ Kjarnasamruni  
4_ Kjarnaklofnun  
6_ Kjarnorkusprengja  
2_ Kast  
3_ Kílómetri  
7_ Kærasta  
1_ Karólína 
 
 

 

 

Finndu nafnorðin  

Ég hef því tækifæri til að stoppa þennan „Hulk,“ eins og mínir menn kalla hann, 

áður en pabbi kemur aftur frá Washington. Við höfum ekki upplýst neinn um að 

það mældist mjög há geislavirkni á svæðunum þar sem græna górillan gekk 

berserksgang en það hefur ekkert heyrst í meira en viku. Samt hef ég fjölgað 

eftirlitsferðum, látið setja upp hreyfiskynjara og myndavélar. Bara ef önnur árás 

myndi eiga sér stað. … Það væri frábært að fá þitt álit. Ég er að fara á næturvakt 

það væri frábært að fá þig með mér í eftirlitsgöngu um stöðina.  

Er þetta veran, er þetta Hulk? Sjáðu merkið á eyranu…þetta er einn af öpunum 

úr Banner-tilraunasprengingunni. Frábært nú hef ég ekkert val lengur, ég 

neyðist til að segja föður mínum frá þessu. Hver veit hve margar svona verur 

ganga lausar á þessari stundu 

 

 

 

 
 
 



Eintala/fleirtala  
 
Þessi orð eru í nefnifalli og eintölu. Skrifið þau upp í nefnifalli fleirtölu:  

 

Eintala – Nefnifall 

 

Fleirtala – Nefnifall 

 

Kjarnaklofnun kjarnaklofnanir 

Kjarnasamruni kjarnasamrunar 

Kjarnorkusprengja kjarnorkusprengjur 

Kast köst 

Kílómetri kílómetrar 

Kærasta kærustur 

Karólína Karólínur 

 

 

 

 

  



Sagnorð og lýsingarorð  

Sagnorð  

„Mínar fyrirskipanir gefa mér skýrt leyfi til þess að fá nýja sjálfboðaliða 

meðal starfsmanna Gamma herstöðvarinnar til þess að taka þátt í 

rannsóknum…“ „Þessi tilraun er á mjög viðkvæmu stigi og ég mun ekki leyfa 

þér að stofna lífi tilraunaviðfangs míns í hættu“ „Að minnsta kosti verður 

þér hlýrra en mér. Þessar eyðimerkurnætur eru mjög kaldar finnst þér 

ekki?“ „Hvað um hinn.. öh, stóra náungann? Það eru allskonar sögur á ferð 

um hann…“ 

 

Lýsingarorð  

„Mínar fyrirskipanir gefa mér skýrt leyfi til þess að fá nýja sjálfboðaliða 

meðal starfsmanna Gamma herstöðvarinnar til þess að taka þátt í 

rannsóknum…“ „Þessi tilraun er á mjög viðkvæmu stigi og ég mun ekki leyfa 

þér að stofna lífi tilraunaviðfangs míns í hættu“ „Að minnsta kosti verður 

þér hlýrra en mér. Þessar eyðimerkurnætur eru mjög kaldar finnst þér 

ekki?“ „Hvað um hinn.. öh, stóra náungann? Það eru allskonar sögur á ferð 

um hann…“ 

 

 



Rétt eða rangt?  

Merktu við hovrt fullyrðingin er rétt eða röng  

 

 „Hulk er í raun og veru geimvera“  - Rétt ___ Rangt ___  

„Prómeþeifur er nafn á hesti í sögunni um Hulk“  - Rétt ___ Rangt ___  

„Monica Rappaccini er vísindakona“  - Rétt ___ Rangt ___  

„Bruce Banner varð fyrir ofbeldi í æsku“   -Rétt ___ Rangt ___ 

 


