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ROVATVEZETŐ: RNDR. HORVÁTH GÉZA, horvath.geza@slovanet.sk

KATEDRA MATEMATIKAVERSENY
AZONOSÍTÓ SZÁM: 2020001

Tisztelt Kollégák, kedves Gyerekek!
A levelező verseny végeredményét az áprilisi számunkban közöljük. Az elődöntők időpontját és helyszínét lapzártáig nem 
sikerült egyeztetnünk. Az elődöntőbe jutottak meghívóját, az elődöntők időpontját és helyszínét e-mailben küldjük/küldtük 
el. A matematikaverseny országos döntője május  7-én lesz Dunaszerdahelyen. A távolabbról érkezők számára május 6-án 
is biztosítunk szállást.
 Felkérjük kedves Kollégáinkat, hogy küldjenek érdekes (lehetőleg saját ötletből született) feladatokat versenyünk részére. 
Ehhez szíveskedjenek szerzői megoldást is mellékelni! A kitűzésre szánt feladatokat az alábbi címre várjuk: RNDr. Horváth 
Géza, Sládkovičova 5, 937 01 Želiezovce, vagy (e-mail): horvath.geza@slovanet.sk

Tisztelt Kollégák, Kedves Versenyzők!
A negyedik forduló megoldásainak beküldésével véget ért a Vámbéry Ármin Földrajzverseny első, levelező része. A versenybe 
nevezett csapatok száma az idei évben is meghaladta a húszat, ami azt bizonyítja, hogy igény van az ilyenfajta tanulmányi 
versenyekre, hogy tudásszomj, a felfedezés izgalma vezérli a mai fi atalokat, csakúgy, mint magát Vámbéry Ármint is vezérelte. 
Földrajzverseny lévén – Vámbéry Ármin élete és munkássága mellett – az idei évben is tartalmaztak a feladatok térképeket, 
melyek évről évre kidolgozottabbak, színvonalasabbak. Fordulónként egy kérdést Magyarországnak és egyet Afganisztánnak 
szenteltünk. Vámbéry Ármin életrajzával és a Kelettel kapcsolatos kérdések sok olvasást, esetenként kutatást is igényeltek 
mind a versenyzők, mind pedig a felkészítők részéről. Vámbéry Ármin Keleti életképek című írása élethűen mutatja be a kora-
beli keleti világ kultúráját, szokásait, így a versenyző diákok jobban megérthetik a kultúrájukat, életmódjukat, s össze is tudják 
hasonlítani a modern keleti világgal. Bízom benne, hogy a feladatok során érdekes barangolásokban volt részük a versenyzők-
nek még akkor is, ha azt csak virtuálisan élhették át. A Vámbéry Ármin Földrajzverseny nem egy klasszikus földrajzverseny. 
Névadójához híven sok újdonságot fedez fel a versenyző, rengeteg ismerettel gyarapodik tudása, számtalan témakörben végez 
kutatásokat. A döntőbe csak a legalaposabbak, a legrátermettebb versenyzőkből összeállított csapatok jutnak be.
A levelező fordulók megoldásával azonban korántsem ért véget a feladatok sora, hiszen a döntőre való felkészülés még csak 
most következik. A döntő feladatai tartalmazni fogják Vámbéry Ármin részletes életrajzát, az utazásait és munkásságát. A 
feladatok között helyet kap Magyarország, Afganisztán és a keleti élet is. 
A Vámbéry Ármin Földrajzverseny eredményeit az utolsó forduló megoldásainak beérkezte után a Katedra folyóirat web-
oldalán hozzuk nyilvánosságra, amelyről minden versenyző csapatot értesítünk. A verseny döntőjére 2020. március 27-én 
kerül sor Dunaszerdahelyen a Vámbéry Ármin Alapiskolában. A döntőre szóló részletes meghívót a Katedra folyóirat szer-
kesztősége küldi a továbbjutó csapatoknak.
A döntőhöz minden továbbjutó csapatnak sikeres és élményteli felkészülést kívánok a magam és az egész szerkesztőség ne-
vében. A többi csapatnak köszönöm a szorgalmat, az odaadó munkát és felkészülést, sok sikert kívánok mind a diákoknak, 
mind pedig a felkészítő tanároknak a további munkához és tanulmányokhoz, valamint a következő tanévben nagy szeretettel 
várom a versenybe való jelentkezésüket.

Mgr. Tóth Tibor

Realizované s fi nančnou podporou Fondu 
na podporu kultúry národnostných menšín

A 4. FORDULÓ FELADATAINAK MEGOLDÁSAI

ROVATVEZETŐ: TÓTH TIBOR, vambery.armin.foldrajzverseny@gmail.com

KATEDRA VÁMBÉRY ÁRMIN FÖLDRAJZVERSENY
AZONOSÍTÓ SZÁM: 2020002

1. Kakukktojások és indoklásuk:

1) Komárom – nem fűzi hozzá fontosabb életrajzi adat

2)  Mikes Kelemen – vele nem találkozott, míg a többiek-
hez köti valamilyen esemény

3) Volga – ezt a folyót nem érintette utazásai során

4) Siratófal – a többit látta utazásai során

5) Párizs – utazásainak nem volt színhelye

6)  csador – jellegzetes női viselet, míg a többit férfi ak, így 
Vámbéry is viselte

7)  A vörös félhold – a török Vöröskereszt, a többi életéről 
és utazásairól szóló művek címei vagy azok részletei

8) Balassi Bálint – nem voltak kortársak, nem találkoztak 



2. Vámbéry Ármin munkásságára vonatkozó állítások:

a) I b) I  c) I d) H e) H f) I g) H h) H i) H j) I

3.  Vámbéry Ármin keleti utazásainak térképét, és jelentős épületeit a csapatok egyéni módon oldották meg, melyeket a 
Katedra folyóirat weboldalán hozunk nyilvánosságra.

4. A keleti világ öltözködési szokásait jellemző szavak fordítása:

molláh – mohamedán hit és jogtudós (pap)  aba – elöl nyitott kabát
esznaf – mesterember     fez – homlokra húzott török fejfedő
salvár – nadrág, buggyos, hosszú szárú bugyogók  jasmak – fátyol
sáwl – övként használt textil szalag   csadir (csador) – sötét lepel
entári – magas, álló galléros gyapzott zubbony  rubend – rácsos szövésű, törölköző szerű vászonkendő 
hariri – gallér nélküli brusszai selyem ing   – arcbilincs
szetri – bő kabát, felöltőkabát    feredse – felöltő, nőköpeny

5. Afganisztán kultúrájával kapcsolatos képek:
 
a) taekwondo – jelképe – fontos sportág Afganisztánban
b) rubend – arcbilincs – jellegzetes női öltözék
c) Dzsam minaretje és régészeti lelőhely
d) Bamiján-völgy Buddha-szobrai – 2001-ben lerombolták
e) Babur kertjei – Babur sírját körülvevő, teraszos kertek rendszere – jelenleg felújított, nyilvános park

6. Kiegészített táblázat Magyarországgal kapcsolatban!
 

földrajzi név számadat amiért jelentős koordináta

Kékes 1 014 m Magyarország legmagasabb pontja é.sz.47° 50´
k.h. 20°

Gyálarét 75,8 m Magyarorsazág legalacsonyabb pontja é.sz.46° 12´
k.h. 20° 

Fertő-tó 75 km2 Magyarország 3. legnagyobb tava é.sz.46° 40´
k.h. 16° 45´

Szigetköz 375 km2 Magyarország legnagyobb szigete é.sz.47° 50´
k.h. 17° 30´

ROVATVEZETŐ: ANGYAL LÁSZLÓ, tortenelem.katedra@gmail.com

KATEDRA TÖRTÉNELEMVERSENY
AZONOSÍTÓ SZÁM: 2020003

A 4. FORDULÓ MEGOLDÁSAI

1. feladat: Csaták, hadműveletek (12 pont)

a.) Barbarossa-terv, a Szovjetunió lerohanása, 1941. június 22.    d.) sztálingrádi csata, 1942. augusztus 21–1943. február 2.
b.) D-nap, a normandiai partraszállás, 1944. június 6.     e.) Pearl Harbor ostroma, 1941. december 7.
c.) el-alameini csata, 1942. július 1.       f.) dunkerque-i csata, 1940. május 26–június 4.

2. feladat: Igaz vagy hamis (10 pont)

a.) igaz   b.) igaz  c.) hamis, nem Szálasi Ferenc híd, hanem Horthy Miklós híd
d.) igaz   e.) igaz  f.)  hamis, nem Tulipán, hanem „Margarethe”
g.) hamis, nem „Mississippi”, hanem „Missouri”
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3. feladat: Szövegkiegészítés (19 pont)

A német megszállás és katonai vezetés számára válságosnak bizonyult az 1944-es év. Az új miniszterelnök kijelölése hosszabb 
időt vett igénybe. Sztójay Döme volt az a személy, akiben Horthy is megbízott, és aki a németek bizalmát is élvezte. A szö-
vetséges hatalmak április 3-án megkezdték az ország bombázását. Az 1920 és 1923 közt születetteket munkaszolgálatra ren-
delték. Megkezdték az ún. „zsidó“ könyvek megsemmisítését, megtiltották külföldi rádiók hallgatását. Röviddel a megszállás 
után elkezdődött a zsidókérdés „megoldása“. A módszereket a német Eichmann-csoport dolgozta ki, de a végrehajtást a ma-
gyar belügyi szervek és a csendőrség végezte Baky László és Endre László államtitkárok vezetésével. Május közepétől június 
végéig az újonnan visszacsatolt területek zsidóságát hurcolták el Auschwitzba, mintegy 300 000 embert. A deportálások leál-
lításával egy időben felvetődött a háborúból való kilépés gondolata. Horthy első kísérlete, hogy a Sztójay-kormányt Lakatos 
Géza, az első magyar hadsereg parancsnoka kormányával váltsa fel, nem sikerült. A németek azonban 1944. augusztus 23-án 
Jasinál katasztrofális vereséget szenvedtek. 1944 októberében Dálnoki Miklós Béla, az 1. hadsereg parancsnoka mintegy 20 
000 emberrel átállt a Vörös Hadsereghez és parancsot adott a németek elleni harcra. Szálasi azonnal teljes mozgósítást rendelt 
el, mert a németek 1 millió ember hadba állítását követelték. A nyilasok azonban kénytelen voltak megelégedni két új – a 
Szent László és a Hunyadi SS gránátos – hadosztály felállításával. A nyilas vezetés a társadalmi berendezkedést is meg akarta 
változtatni: olasz mintára 14 hivatásrendet tervezett. 

4. feladat: Előzmény-következmény (10 pont)

I.-K., 2.-K., 3.-E., 4.-E., 5.-K., 6.-K., 7.-K., 8.-E., 9.-K., 10.-E.

5.  feladat: Idézetek (9 pont)

a.) Bethlen István   d.) Imrédy Béla   g.) Hans Scholl
b.) Németh László  e.) Horthy Miklós   h.) Winston Churchill
c.) Mónus Illés    f.) Bismarck (Horthy Miklós) i.) Adolf Hitler

6. feladat: Képfelismerő (5 pont)

a.) Sztójay Döme   d.) Joseph Goebbels
b.) Szálasi Ferenc   e.) Winston Churchill
c.) Hirohito császár

ROVATVEZETŐ: TÓTH MÓNIKA, 93011 TOPOĽNÍKY, CHLADNÁ 84, katedra.irodalom@gmail.com

KATEDRA IRODALOMVERSENY

IV. FORDULÓ MEGOLDÁSAI – I. KATEGÓRIA

Olvasandó mű: Nyulász Péter: Helka, A Burok-völgy árnyai (1-23. fejezet)

I. FELADAT: SZINONIMÁK KERESTETNEK

a)  Érem: medál
Helka pici korában Kamortól egy varázserejű medált kapott. A medál és annak tulajdonságai végigkísérik az egész 
regényt.

b)  Aknabarlag: sziklaodú, sziklaüreg
a Burok-völgyében, Gaja patak mentén lévő sziklaüregekben élt sokáig a megátkozott Th uz, Horka és Bora, a boszor-
kány.

c)  Szertartás: ceremónia, avatás
Helka hercegnővé avatásának szertartása
Helka tündérré avatásának szertartása
Kamor szertartása, mikor bűbájt alkalmazott a csecsemő Helkán, hogy elrejtse a gyermek hercegi vérvonalát

d)  Szekér: kordé
Kamor és a manók kordéval mentek a Soktornyú Kastélyba
Shal vitéz szekeréről Pálzazóktól szerzünk tudomást
Rezi nevelt gyermeke, a molnár is szekérrel szállította a lisztet

AZONOSÍTÓ SZÁM: 2020004
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e)  Rontás: átok
Kamor megátkozza Siót, amiért fi a vesztét okozta.
Helkát és Kelént gyermektelenséggel átkozták meg.
Kamor átka Th uzra és Horkára

f)  Memoár- napló, krónika
Kamor egy varázsnaplót ad át Helkának. Ez a napló a hercegkisasszony segítője, útmutatója

g)  Laktanya: kaszárnya
A Boráék által elkábított emberek, a palota népe és a hercegi pár itt raboskodtak.

h)  Eskü: fogadalom, ígéret, egyezség
Ciprián megfogadta, hogy Helkát óvni fogja mindenféle veszedelemtől.
Nóniusz megígérte, hogy Helka származásának titkát nem árulja el.
A béke megtartása végett egyezséget kötöttek a varázserővel rendelkezők

i)  Mágus: varázsló
Kamor a Bakony varázslója. Hatalmas ereje és bölcsessége van. 

j)  Sajka: csónak, vitorlás, ladik
Nemere vitorlása szélsebesen repíti hőseinket egyik helyről a másikra. 
A vitorlásnak nagy szerep jut a regény végén is, hisz Nemere, látva a veszélyt a kastélynál, gyorsan segítséget tudott 
szerezni a sárkányteknősök személyében. 
Congeriától, a kecskepásztortól kapott ladikban indultak Siót megkeresni.

II. FELADAT: VARÁZSLATOK

a)   Harmatnedv az Égigérő Cserfán lakó holló fészkéből
Bosszúból Kamor harmatnedvet vitt az Égigérő Cserfáról, és ezzel kígyókat varázsolt Sió fejére.
Kamor harmatnedvet adott Kelénnek az Égigérő Cserfán lakó ezeréves holló fészkéből. 
Abban a buborékfújóban, amit Kamor adott Helkának, majd Helka odaajándékozta a sárkányteknősöknek, kifogyha-
tatlan harmatnedv volt az Égigérő Cserfán lakó ezeréves holló fészkéből.

b)  Hársvirágvíz
Ezt követelte Sió Kamor fi ától. Ezzel a szerrel szerette volna ápolgatni aranyhaját.
Bora szerette volna elveszejteni Helkát és Kelént.
Horka szerette volna magának, hogy még szebb legyen.

c)  Tündércsillám
Bora ezzel a szerrel bénította meg a kastély népét és Kamort is. 
A tündércsillámtól nem egyszerű megszabadulni: a Kekud-forrás vize moshatja le, ill.a Cserfavarázspálcával lehet 
eltüntetni. A tündércsillám fő összetevője a a sargassum és a korallpor.
A tündércsillám köthető Horkához és a madarakhoz, hisz ők dobálták le a kastély lakóira.
Kamor sziklatermében őrizte egy ládikóban a tündércsillám „receptjét”.

d)  Felejtőfű
Kamor készítette Nóniusznak, aki elfelejtette kiinni a főzetet. Csak jóval később itta meg.

e)  Virágszirom
A tihanyi remete sírján nyílt egy különleges virág. Szirmai őrzik az erőt, ami apáról fi úra száll, adott esetlen Cipriánra.

f)  Vadkan nyelve
Th uz miután megette, vadkanná változott.

III. FELADAT: NÉGYZETHÁLÓ

Bora – a Bakony boszorkánya     Bruti – szakállas béka
Congeria – öreg kecskepásztor     Cuha – Kamor lova
Furmint – 99 éves manó      Gubacs – Congeria kutyája
Helka – a hercegi pár gyermeke     Horka – Helka anyjának a nővére, holló
Kabak – a sárkányteknősök őrszeme, Dragomir legkedvesebb fi a Kamor – a Bakony varázslója
Kelén – a tihanyi herceg, Helka apja    Mordizár – a Soktornyú Kastély kamarása
Pipere - a Soktornyú Kastély hopmestere    Rezi – Bakony javasasszonya, Bora testvére
Sió – a Balaton tündére      Th uz – Horka párja, vadkan
Tramini – 98 éves manó      
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Kimaradt betűk: BALATON

A történet a Balaton mítoszait dolgozza fel. Az egész regény a Balatonon és környékén játszódik. A könyvben előforduló föld-
rajzi helyszínek a valóságban is léteznek.

I. FELADAT:  TETTENÉRÉS

Pl.: TÉNY: Csaba felesége távollétében gyakran vendégeskedik Jolánkánál, aki mindig fi nom ételekkel kínálja.
OKFEJTÉS: Hanna falaz apjának, mondván sétálni ment. Ez válik gyanússá Vikinek, hisz férje sohasem sétál.
TETTENÉRÉS:  Viki lebuktatja férjét, amikor becsenget Jolánkához, és Csabát a megrakott asztal előtt találja, bűnbánó 

képpel.
Minden logikusan alátámasztott tényt, okfejtést, tettenérést elfogadok!

II. FELADAT: LÓUGRÁS

MEGOLDÁS: IDŐGÉP

a) Az időgép segítségével jutott el Sándor bá, azaz Kobak a 20. századba

b) Kempelen Farkas

c) Kobak

d) Az utolsó nagy sakkjátszma: élők a holtak ellen.

e) A felvilágosodás korából 18. századból a 20. századba / 1945-ben érkezik meg a Várszínházba/

f) Budapest: Várszínház

g) Hosszú évtizedek kutatása, guberálása alatt, az utolsó alkatrész a körző volt, mire egy lomtalanításkor lelt rá.

h)  Sándor a körző keresése közben ismerte meg Hannát. Majd a körző a lányhoz kerül, így mindent megtesz, hogy vissza-
szerezze, cserét ajánl fel neki. Később a körzőt ellopják a kincskeresők, itt már a gyerekeket / Hannát és Tibit/ az öreg 
felhasználja, hogy a körzőt visszaszerezze. Az utolsó oldalakon pedig világosan kiderül, hogy Sándor bá azért, hogy 
visszatérhessen a Mesterhez, képes a lányt feláldozni. Azaz belekényszeríti egy olyan helyzetbe, ahonnan nincs más kiút, 
mint az időrepülés, azaz vissza a múltba, a 18. századba.

III.  FELADAT: SÁNDOR ÉLETÚTJA

Sándor a regény központi alakja, az események elindítója. A mű elején, mint egy szegény guberálót ismerjük meg, akinek 
mérhetetlenül fontos a körző, amit a lomtalanításkor megnyert. Később a fi atalok segítségét kéri, és az események is úgy 
alakulnak, hogy Hanna, Tibi és Sándor egyre közelebb kerülnek egymáshoz. Sándor bá törvénytelen dolgokra veszi rá 
őket, sőt az életüket is veszélyezteti. Időközben elárulja a gyerekeknek, hogy ő nem más, mint Kobak, aki a 18. századból, 
egy időgéppel érkezett. S elárulja, hogy a körző azért kell neki, mert csak annak segítségével utazhat az időben. Hanna és 
Tibi megbíznak benne, minden kívánságát teljesítik. Az utolsó fejezetekből pedig kiderül, hogy felhasználta Hannát, hogy 
hazajusson Mesteréhez, Kempelen Farkashoz.

IDŐVONAL
                   Pozsony, Bécs, Várszínház, Gomba, Várszínház, lomtalanítás, Uzsoki utca,    
                   Mosonmagyaróvár, Bécs, Lukács fürdő, csatorna, Frankel Leó út, Oktogon, Apostol utca,  
                   Selmecbánya

IV. FORDULÓ MEGOLDÁSAI – II. KATEGÓRIA

Olvasandó mű: Gimesi–Jeli–Tasnádi: Időfutár 1. – A körző titka (1-33. fejezet) 
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I. SZÓBRAVÚROK
Az első feladat már Nektek, mint gyakorlott anyanyelvi játékosoknak biztosan nem okozott gondot, hiszen némely esetben 
nagyon egyszerű volt a megoldás – a kért tíz szópárnál jóval többel rendelkezik a magyar nyelv. A megadott szempontok 
szerint a névszókkal és igékkel alkotott megoldások értek teljes pontot (például a hála – hál többet ér a láma – lám szópár-
nál), valamint nem szerepelhetett egy sorban ugyanaz a képző (például ha már egyszer szerepelt az -s képző: nős – nő, a 
következő -s képzős szót már nem fogadtam el: erős – erő, kivéve, ha főnévként más jelentéssel bír az adott szó, pl. 
fogas – foga).

A)  néma K a szó elején: keres – eres, kép – ép, kél – él, kapa – apa, köröm – öröm, kút – út, koszt – oszt, küllő – üllő, 
kérő – érő, kész – ész stb.

B)  néma A a szó végén: héja – héj, menta – ment, hála – hál, pára – pár, váza – váz, hulla – hull, hinta – hint,  csonka – 
csonk,  gondola – gondol,  horda – hord stb.

C)  néma S a szó végén:  bors - bor,  társ – tár, sors – sor, vers – ver, kakas – kaka, nyárs – nyár, nyers – nyer, cseles – 
Csele, após – apó, fogas – foga stb.  

D)  néma U a szó végén: bábu – báb, ragu – rag, kapu – kap, kenu – ken, áru – ár, vaku – vak, lapu – lap, falu – fal, 
szaru – szar, adu –ad stb.

E)  néma C a szó elején: cél – él, cég – ég, cica – Ica, cár – ár, Cili – Ili, center – enter, cella – Ella, civódik – ivódik, cirka 
– irka, cakó – akó stb. 

II. NÉVANAGRAMMÁK   
Az anagramma az egyik legkedveltebb nyelvi játék, remélem, jót szórakoztatok a megfejtések során! A jutalompontos meg-
oldások ugyancsak a döntőben lesznek olvashatók. 

1. LÁM, SZÓL a HÉTEN (20. század)  Megfejtés: Németh László
2.  DORI MÁR SÁNtA (20. század)  Megfejtés: Márai Sándor
3. a JÓ FIATAL TESZ (20. század)  Megfejtés: József Attila
4. VÁRNÁL, ERZsI? (20. század 2. fele)  Megfejtés: Lázár Ervin
4. JÓ MI, RÓKA! (19. század)   Megfejtés: Jókai Mór
5. HÉ, LÁNYOM TAVI KOCSIZIk! (18. század) Megfejtés: Csokonai Vitéz Mihály
6. Ó, MAGa SZABAD? (20. század 2. fele)  Megfejtés: Szabó Magda
7. MÁR TONI ÁSA (20. század)   Megfejtés: Tamási Áron
9. TANA: a SZÓBAN (21. század)  Megfejtés: T. Szabó Anna
10. ÖN KÉNYT IS VÁR? (20. század)  Megfejtés: Örkény István

III. FRAZÉMÁK 
Végül a képrejtvények is helyet kaptak a vetélkedőben. Voltak köztük könnyebbek és nehezebbek is, ám elfogadtam olyan (a 
feltüntetettektől eltérő) megoldást is, amely az adott képrejtvényből logikusan kikövetkeztethető.

Megoldás: A szükség törvényt bont. 

Jelentés: Bizonyos (életbevágóan fontos) helyze-
tekben a szabályok megszeghetőek…

ROVATVEZETŐ: TÓTH KATALIN, ŠKOLSKÁ 120, 951 78 KOLÍŇANY, katedra.anyanyelvi.vetelkedo@gmail.com

PÉNZES ISTVÁN ANYANYELVI VETÉLKEDŐ

A IV. FORDULÓ MEGOLDÁSAI
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Megoldás: Az idő pénz.   

Jelentés: Meg kell becsülni az időt / Az idő nagyon értékes…

Megoldás: Fel is út, le is út. 

Jelentés: Menj el / itt (többé) nincs helyed / takarodj….

Megoldás: Túllő a célon.

Jelentés: Túlzásba esik / túlmegy a határon / botrányt kelt…

Megoldás: Hosszú/bő lére ereszti.

Jelentés: Túlságosan terjengősen mond el valamit / bőbeszédű…

Megoldás: Se pénz, se posztó. 

Jelentés: Nem maradt semmi / minden kárba veszett...

Megoldás: Heten vannak, mint a gonoszok. 

Jelentés: Összesen heten vannak.

Megoldás: Egyszer hopp, másszor kopp. 

Jelentés: Néha jólét van, néha ínség / egyszer sikeresek 
vagyunk, máskor nem…

Megoldás: A végén csattan az ostor.

Jelentés: A végén derül ki, mennyire hasznos egy dolog vagy cselekvés...

Megoldás: Sok kicsi sokra megy.

Jelentés: Apránként mindent meg lehet oldani / ha sokan segítenek, sikerül 
véghezvinni…

Kedves Gyerekek!
Elérkeztünk versenyünk utolsó fordulójához. A nehezén túl vagytok, azonban az igazi izgalom még csak most következik. 
Hamarosan kiderül, hogy mely csapatok jutnak be a verseny döntőjébe, a végső megmérettetésre. Minden gyereknek és peda-
gógusnak köszönöm a versenybe fektetett sok munkát és energiát! A kemény munka, a gondosan kidolgozott feladatlapok és 
a szorgosan gyűjtögetett jutalompontok meghozzák gyümölcsüket… Nem lesz könnyű dolgom! B
Üdvözlettel,

Mgr. Herdics Kalocsányi Mónika

ROVATVEZETŐ: HERDICS KALOCSÁNYI MÓNIKA, katedra.also.tagozat@gmail.com

KATEDRA ALSÓ TAGOZATOS VERSENY
AZONOSÍTÓ SZÁM: 2020005
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I. FELADAT: SZÓKERESŐ
 
1. Bambusz Banda
2. íjazás
3. céllövölde
4. Nagyapó
5. Sulyom király 
6. Borzas Füzi
7. stadion
8. ugrálóvár
9. avatás
10. rigóröptetés
11. Gólyahír
12. próbatétel
13. buzogány
14. moszatos lángos
 

Megfejtés a fennmaradt betűkből: ZENÉLŐ DOBOZ
Ki kapta kitől? Vilkó kapta a céllövöldéstől.
Miért kapta?  A dárdákkal egymás után többször a célmezőbe talált.
Mit tett vele? Nagyapónak ajándékozta.

II. FELADAT: MI VOLT ELŐBB?

Ha ügyesen dolgoztatok és helyesen állítottátok időrendi sorrendbe a táblázat mondatait, akkor a következő mondatot kaptá-
tok megfejtésül: LESZ-E TELE-KÖZPONT A SZIGETEN? 
Ebben a megoldásban sajnos felcserélődött két mondat, és a helyes sorrend szerint ezt kaptátok: LESZ E - TELE-KÖZPONT 
A SZIGETEN. Nagyon hálás vagyok, hogy néhány csapat a megoldásban kijött sorrendet is bemutatta, illetve azt is, hogyan 
kéne helyesen lennie a mondatnak. A feladatban emiatt mindkét megoldást elfogadom.

Ki mondta kinek, és miért? Nagyapó kérdezte Vilkótól.

A kérdezett szereplő válasza (reakciója/megoldása): Vilkó a fülét vakargatta. Először azon gondolkodott, hogy tartóoszlopok-
kal kéne átvezetni a pókfonalat, viszont ez szinte lehetetlen feladatnak minősült, ráadásul meglehetősen csúf látványt nyújtana. 
Egyszerre azonban az az ötlete támadt, hogy a nádszálak belsejében futó vezetékek akár az iszap mélyén is futhatnak és a kecs-
kebékák segítségével gondosan rögzíthetnék a nádcsöveket a tófenéken.

III. FELADAT: PÓKFONÁL

Megfejtett üzenet: HATTYÚK HADICSEL HARÁCSTÁMADÁS

(Mire lett fi gyelmes Vilkó? Mit hallott? Mit jelentett az üzenet? Miképp reagált Lengevár az üzenetre?)

Vilkó fülét a nyílt víz felől halk hangok ütötték meg. Három felfegyverzett harácsot látott és hallott, amint arról beszélgettek, hogy 
a hattyúk elterelik a lengék fi gyelmét, s így szabad a rablás számukra. Vilkó, Artúr és a telepók-hálózat segítségével, azonnal ri-
asztotta Lengevára, hogy a hattyúk érkezése csupán hadicsel. Egy perc múlva a levegő már a feldühödött nádirigók füttyétől volt 
hangos. A lengék Rence Ervin vezetésével egészen a harácsok területéig kísérték a betolakodókat.

IV. FELADAT: IDŐNYERŐ

Hány órába és percbe került Vilkónak az út? 1 óra 25 perc
Vilkónak 1 óra 25 percbe telt egy oda-vissza út. A telepók-hálózattal ugyanez, 6 percbe telik. 
Válasz: A telepók-hálózat használatával Vilkó 1 óra 19 percet nyerne, ennyivel kevesebb időbe telne egy üzenetváltás.
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