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„Skemmtileg verkefni fyrir börn á öllum aldri úr Marvel sögunni um uppruna X-men. Í sögunni 
kynnumst við hvernig X-men hópurinn var 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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Finndu tíu orð  

Í töflunni eru tíu orð. Þau geta verið lárétt eða lóðrétt. Stöfuð aftur á bak eða 

áfram. 

 

Finndu eftirfarandi tíu orð í töflunni hér að ofan. Orðin geta verið lóðrétt eða 
lárétt, aftur á bak eða áfram 
 
• Magda  
• Riga  
• Victor  
• Islam  
• Virus  
• X-men  
• Oxford  
• Logan  
• Kalb  
• Hulk  
 
 



Hvaða lönd eru á kortinu?  

Kortið sýnir Evrópu eins og hún var í ágúst 1939. Merktu við rétta svarið  
 
1. Hvaða land er merkt A á kortinu?  

a. □ Þýskaland  

b. □ Rúmenía  

c. □ Júgóslavía  

d. □ Pólland  

 

2. Hvaða land er merkt B á kortinu?  

a. □ Þýskaland  

b. □ Rúmenía  

c. □ Júgóslavía  

d. □ Pólland  

 

3. Hvaða land er merkt C á kortinu?  

a. □ Tyrkland  

b. □ Rúmenía 

 c. □ Spánn  

d. □ Pólland  

 

4. Hvaða land er merkt D á kortinu?  

a. □ Frakkland  

b. □ Rúmenía  

c. □ Júgóslavía  

d. □ Ítalía 

 



Saga 1 – uppruni Magneto  
 
 
Merktu við rétta svarið eða svörin. Í sumum tilvikum geta fleiri en eitt svar verið 
rétt  
 
 
1. Í hvaða landi hefst sagan um Magneto eða Max Eisenhardt?  
a. □ Sviss  
b. □ Bandaríkjunum  
c. □ Austurríki  
d. □ Þýskalandi  
 
2. Hvaða trú aðhyllist Max?  
a. □ Kaþólska trú  
b. □ Gyðingdóm  
c. □ Íslam  
d. □ Mótmælendatrú  
 
3. Hvaða þjóðflokki tilheyrir Magda?  
a. □ Hún er af ætt Baska  
b. □ Hún er af ætt Flæmingja  
c. □ Hún er af ætt Rómafólks  
d. □ Hún er af ætt Sama  
 
4. Hvað eru fordómar?  
a. □ Neikvæð viðhorf til einhvers, byggð á því hvaða trú einhver tilheyrir  
b. □ Neikvæð viðhorf til einhvers, byggð á útliti viðkomandi  
c. □ Viðhorf til einhvers, oftast neikvæð, byggð á útliti eða einkennum 
einstaklings eða hvaða trú eða samfélagi einstaklingurinn tilheyrir  
d. □ Viðhorf til einhvers, oftast neikvæð, sem eru órökstudd og byggð á 
félagslegum flokkunum, svo sem kyni, aldri, trú, stétt, menningu, tungumáli, 
útliti, menntun, o.fl.  
 
  



 
5. Hvað bönnuðu Nuremberg lögin sem sett voru 15. september 1935?  
a. □ Þau meðal annars bönnuðu hjónabönd Þjóðverja og gyðinga og gyðingar 
voru sviptir ríkisborgararétti í þýska ríkinu  
b. □ Þau bönnuðu meðal annars Nazistaflokkinn og starfsemi hans  
c. □ Þau bönnuðu dýraníð  
d. □ Þau bönnuðu stríðsglæpi  
 
6. Hver myrti þýska diplómatann Ernst vom Rath?  
a. □ Nazistar  
b. □ Herschel Grynszpan  
c. □ Max Eisenhardt  
d. □ Magda  
 
7. Í hvaða fangabúðum var Magda fyrst vistuð?  
a. □ Marzahn í Þýskalandi  
b. □ Auschwithz í Póllandi  
c. □ Sachsenhausen í Þýskalandi  
d. □ Bergen-Belsen í Þýskalandi  
 
8. Hvað gerðist Kristalsnóttina 9.-10. nóvember 1938?  
a. □ Ráðist var á heimili, fyrirtæki og samkunduhús gyðinga í Þýskalandi og 
Austurríki  
b. □ Allir kristalar eru eyðilagðir í Sviss  
c. □ Útflutningur á kristölum frá Austurríki er bannaður  
d. □ Hinn mikli kraftur kristala er uppgötvaður  
 
9. Hvert flýr Max og fjölskylda hans þegar Nazistarnir ráðast inn heimili 
þeirra?  
a. □ Þýskalands  
b. □ Austurríkis  
c. □ Póllands  
d. □ Bandaríkjanna  
 
  



 
10. Í hvaða fangabúðum lendir Max og hvar eru þær staðsettar?  
a. □ Treblinka í Póllandi  
b. □ Auschwitz í Póllandi  
c. □ Buchenwald í Þýskalandi  
d. □ Bergen-Belsen í Þýskalandi  
 
11. Hvað létust margir í fangabúðunum sem Max var í?  
a. □ Um 1.000 manns  
b. □ Um 10.000 manns  
c. □ Um 100.000 manns  
d. □ Um 1.000.000 manns  
 
12. Í hvaða landi er borgin Vinnista (Vinnytsia)?  
a. □ Þýskalandi  
b. □ Litáen  
c. □ Póllandi  
d. □ Úkraínu  
 
13. Hvað hét dóttir Mögdu og Max?  
a. □ Anya  
b. □ Emma  
c. □ Loira  
d. □ Maria  
 
14. Af hverju er Magda vistuð í fangabúðunum?  
a. □ Hún er af ætt Rómafólks  
b. □ Hún er af gyðingaættum  
c. □ Hún stal hálsmeni frá Max  
d. □ Hún er hryðjuverkamaður  
 
  



 
15. Hvað heitir eldri bróðir Max Eisenhardt?  
a. □ Erich  
b. □ Stefan  
c. □ Charles  
d. □ Michael  
 
16. Hvaða ástæða er notuð til þess að handtaka eldri bróður Max?  
a. □ Hann borgaði ekki skatta  
b. □ Hann „svívirti“ þýska konu  
c. □ Hann var á móti Þýskalandi  
d. □ Hann var smyglari  
 
17. Hvenær var Max handsmaður og settur í fangabúðirnar?  
a. □ September 1941  
b. □ Júlí 1942  
c. □ September 1942  
d. □ Júlí 1943 
 
22. Hvað af eftirfarandi eru sagnorð í þessum texta úr fyrstu sögunni um 
uppruna X-men? „Við leggjum okkur fram á hverjum einasta degi við að þjálfa 
huga ykkar og líkama. En kennarar ykkar geta ekki kennt ykkur allt“  
a. □ „fram“ „þjálfa“ „geta“ „allt“  
b. □ „okkur“ „við“ „ykkar“ „ykkur“  
c. □ „leggjum“ „þjálfa“ „kennt“ „geta“  
d. □ „á“ „og“ „en“ „að 
 
  



Spurningar úr öðrum sögum úr X-men  
 
Merktu við rétta svarið eða svörin. Í sumum tilvikum geta fleiri en eitt svar verið 
rétt  
 
1. Í hvaða landi fæddist Virus?  
a. □ Austurríki  
b. □ Þýskalandi  
c. □ Bandaríkjunum  
d. □ Sviss  
 
2. Hvernig þekkir Wolverine pabba Anthony?  
a. □ Voru saman í hernum  
b. □ Voru málaliðar saman  
c. □ Voru saman í X-Men  
d. □ Unnu á sama bar  
 
3. Hvert fer Magneto með Richter?  
a. □ Til Evrópu  
b. □ Til Ísrael  
c. □ Til Bandaríkjanna  
d. □ Til Suður Ameríku  
 
4. Hvað er Manphibian?  
a. □ Stökkbreytt hetja  
b. □ Stökkbreyttur skúrkur  
c. □ Marbendill úr bíómynd  
d. □ Nafnið sem Holo kallar Logan  
 
5. Hvað er dulnefni Ben Goldendawns?  
a. □ Stórfótur  
b. □ Sasquatch  
c. □ Yeti  
d. □ Snowman  
 



 
6. Afhverju var Charles Xavier svona góð skytta?  
a. □ Hann getur lesið hugsanir  
b. □ Hann sér í gegnum veggi  
c. □ Hann hefur æft sig  
d. □ Hann er með fjórar hendur  
 
7. Hver býr til Sentinel vélmennin?  
a. □ Bolivar Trask  
b. □ Larry Trask  
c. □ Lincoln Trask  
d. □ Simon Trask  
 
8. Hvaða alríkismaður átti tvo stökkbreytta drengi?  
a. □ Larry Trask  
b. □ Kyle Danzig  
c. □ Fred Dukes  
d. □ Charles Xavier  
 
9. Hvað var gert við Viktor Creed í æsku?  
a. □ Hann var sendur á hæli  
b. □ Honum var haldið föngnum í kjallaranum heima hjá sér 
c. □ Hann var grafinn lifandi  
d. □ Hann var sendur í heimavistaskóla  
 
10. Af hverju stofna Logan og Creed X-Men?  
a. □ Til að bjarga öðrum stökkbreyttum  
b. □ Það var eina leiðin til þess að fá einhverja vinnu  
c. □ Charles Xavier skipaði þeim það  
d. □ Til að spila tölvuleiki  
 
  



 
11. Hvaða sérstöku hæfileika (ofurkrafta) hefur Holo?  
a. □ Getur breytt útlitinu sínu  
b. □ Býr til tálmyndir  
c. □ Getur stjórnað þyngd þinni  
d. □ Getur lyft þungum hlutum  
 
12. Hvar hittast Logan og Xavier fyrst?  
a. □ Harvard  
b. □ Washington  
c. □ Oxford  
d. □ New York  
 
13. Hvað heitir Alríkislögreglumaðurinn sem er að reyna aðstoða X-Men?  
a. □ Fred Duncan  
b. □ Fred Dukes  
c. □ Freddy Dukes  
d. □ Fred Durst 
 
 
 
 
  



 
Svarlykill  
 
Finndu tíu orð Í töflunni eru tíu orð. Þau geta verið lárétt eða lóðrétt. Stöfuð 
aftur á bak eða áfram. 

 
 
Finndu eftirfarandi tíu orð:  
 
• Magda (dálkur 7)  
• Riga (röð 1)  
• Victor (dálkur 6)  
• Islam (dálkur 5)  
• Virus (röð 6)  
• X-men (dálkur 3)  
• Oxford (röð 2)  
• Logan (dálkur 2)  
• Kalb (röð 8)  
• Hulk (dálkur 4) 
  



Hvaða lönd eru á kortinu?  
1. a  
2. d  
3. b  
4. c 
 
 
 
Saga 1 – uppruni Magneto  
1. d  
2. b  
3. c  
4. a-b-c-d  
5. a  
6. b  
7. a  
8. a  
9. c  
10. b  
11. d  
12. d  
13. a  
14. a  
15. a  
16. b  
17. c  
18. c  
 
  



Spurningar úr öðrum sögum úr X-men  
1. c  
2. a  
3. b  
4. c  
5. c  
6. a  
7. a  
8. b  
9. b  
10. a  
11. a og b  
12. c  
13. a 


