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A KATEDRA-VERSENYEK
FŐ SZERVEZŐJE

Társszervezők: 
Katedra szerkesztősége

A verseny fő támogatói:
a Szlovák Köztársaság Oktatási 
Minisztériuma, Lilium Aurum 
Könyv- és Lapkiadó és Dunaszer-
dahely Város Önkormányzata

További, a versennyel kapcsolatos információk: www.katedra.sk, katedra.szerkesztoseg@gmail.com

KATEDRA-VERSENY

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

KATEDRA MATEMATIKAVERSENY
AZONOSÍTÓ SZÁM: 2021001

Tisztelt Kollégák, kedves Gyerekek!

Matematikaversenyünk jubileumi, huszonhatodik évfolya-
mát kezdtük el. A levelező részt négyfordulósra tervezzük, 
és a korcsoportok a matematikai olimpia korcsoport-beosz-
tásához igazodnak: a nyolcosztályos gimnáziumok primósai 
a hatodikosokkal, a secundósai a hetedikesekkel, tertiásai a 
nyolcadikosokkal, quartásai pedig a kilencedikesekkel ke-

rülnek egy csoportba. (Értelemszerűen: a quinta diákjai nem 
vehetnek részt a versenyen.) A nyolcosztályos gimnáziumok 
diákjainak nevezésénél a felkészítő tanárok az évfolyamnak 
megfelelő alapiskolás évfolyamot tüntessék fel!
 A feladatok sorszámozásán nem változtatunk. A kód-
számban a római szám a forduló sorszámát jelöli, az ezt 
követő arab szám vagy számcsoport azt, hogy a feladat há-
nyadikosoknak szól, a végén álló arab szám pedig a feladat 

Realizované s fi nančnou podporou Fondu 
na podporu kultúry národnostných menšín

Szeptembertől indulnak a Katedra-versenyek
Felhívjuk a pedagógusok fi gyelmét, hogy a 2020/2021-es tanév-
ben a Katedra Alapítvány a következő versenyeket hirdeti meg:

KATEDRA MATEMATIKAVERSENY az alapiskolák felső ta-
gozata számára, tanulónként 7 €, azonosítószám (variabilný 
symbol): 2021001
Versenyszervező: RNDr. Horváth Géza 
(horvath.geza@slovanet.sk)

KATEDRA VÁMBÉRY ÁRMIN FÖLDRAJZVERSENY  az 
alapiskolák felső tagozata számára, a csapatverseny csapaton-
ként 10 €, azonosítószám (variabilný symbol): 2021002
Versenyszervező: Mgr. Tóth Tibor 
(vambery.armin.foldrajzverseny@gmail.com)

KATEDRA TÖRTÉNELEMVERSENY  az alapiskolák felső 
tagozata számára, a csapatverseny csapatonként 10 €, azono-
sítószám (variabilný symbol): 2021003
Versenyszervező: Elek József (elekjozsef@yahoo.com)

KATEDRA IRODALOMVERSENY  az alapiskolák felső ta-
gozata számára, a csapatverseny csapatonként 10 €, azonosí-
tószám (variabilný symbol): 2021004
Versenyszervező: Mgr. Tóth Mónika 
(katedra.irodalom@gmail.com)

PÉNZES ISTVÁN ANYANYELVI VETÉLKEDŐ az alapis-
kolák felső tagozata számára, a csapatverseny csapatonként 
10 €, azonosítószám (variabilný symbol): 2021009
Versenyszervező: Mgr. Tóth Katalin, PhD 
(katedra.anyanyelvi.vetelkedo@gmail.com)

KATEDRA ALSÓ TAGOZATOS VERSENY az alapiskolák 
alsó tagozata számára, a csapatverseny csapatonként 10 €, 
azonosítószám (variabilný symbol): 2021005
Versenyszervező: Mgr. Herdics Kalocsányi Mónika 
(katedra.also.tagozat@gmail.com)

ÚTMUTATÓ A KATEDRA-VERSENYEKHEZ

Kérjük a verseny(ek)be bekapcsolódó pedagógusokat és diá-
kokat, hogy minden esetben fi gyelmesen olvassák el az adott 
verseny utasításait, ugyanis ott találnak részletes információt 
és útmutatást.

A Katedra-versenyek fő szervezője a Katedra Alapítvány
Társszervezők: Katedra szerkesztősége

A nevezési és regisztrálási összeget az alapítvány címére vagy 
folyószámlájára kérjük befi zetni:
Nadácia Katedra
Palác Duna Palota
Galantská cesta 658/2F
929 01 Dunajská Streda.
A számlaszám: Unicredit Bank Slovakia a. s., 
IBAN: SK21 1111 0000 0010 1476 9018

A csapatok/tanulók nevezési díja mellett a versenyszervező-
nél minden tantárgyra külön regisztrálni is kell. A regiszt-
rációs díj (15 €) fejében egész éves Katedra-előfi zetésben is 
részesülnek a regisztrálók. A csapatversenyek esetén az ille-
ték térítésekor az iskola és a tantárgy nevét kérjük feltüntetni 
(pl. Gímesi Alapiskola, földrajz), a matematika regisztrációs 
módját a versenyleírásnál találják. A lapelőfi zetés elindítása a 
regisztrációs díj befi zetésének időpontjától függ.

Kérjük, hogy a befi zetésnél feltétlenül alkalmazzák az adott 
versenyhez tartozó azonosítószámot, ezt a csekken is tüntes-
sék fel. A befi zetésről szóló igazolást az adott verseny szerve-
zőinek küldjék el postai úton vagy elektronikusan.

A nevezési és regisztrációs díj beküldésének határideje: 
az 1. forduló beküldése

A Katedra-versenyek a Szlovák Köztársaság Kormányhi-
vatala, a Szlovák Oktatásügyi Minisztérium, valamint a 
Lilium Aurum Könyv- és Lapkiadó kft . támogatását élvezik, 
és szerepelnek a hivatal pedagógia-szervezési útmutatójá-
ban is (Pedagogicko-organizačné pokyny na školský rok 
2020/2021).

KATEDRA MATEMATIKAVERSENY az alapiskolák felső ta-
gozata számára, tanulónként 7 €, azonosítószám (variabilný 
symbol): 2021001
Versenyszervező: RNDr. Horváth Géza 
(horvath.geza@slovanet.sk)

KATEDRA VÁMBÉRY ÁRMIN FÖLDRAJZVERSENY  az 
alapiskolák felső tagozata számára, a csapatverseny csapaton-
ként 10 €, azonosítószám (variabilný symbol): 2021002
Versenyszervező: Mgr. Tóth Tibor 
(vambery.armin.foldrajzverseny@gmail.com)

KATEDRA TÖRTÉNELEMVERSENY  az alapiskolák felső 
tagozata számára, a csapatverseny csapatonként 10 €, azono-
sítószám (variabilný symbol): 2021003
Versenyszervező: Elek József (elekjozsef@yahoo.com)

KATEDRA IRODALOMVERSENY az alapiskolák felső ta-
gozata számára, a csapatverseny csapatonként 10 €, azonosí-
tószám (variabilný symbol): 2021004
Versenyszervező: Mgr. Tóth Mónika
(katedra.irodalom@gmail.com)

PÉNZES ISTVÁN ANYANYELVI VETÉLKEDŐ az alapis-
kolák felső tagozata számára, a csapatverseny csapatonként 
10 €, azonosítószám (variabilný symbol): 2021009
Versenyszervező: Mgr. Tóth Katalin, PhD
(katedra.anyanyelvi.vetelkedo@gmail.com)

KATEDRA ALSÓ TAGOZATOS VERSENY az alapiskolák 
alsó tagozata számára, a csapatverseny csapatonként 10 €, 
azonosítószám (variabilný symbol): 2021005
Versenyszervező: Mgr. Herdics Kalocsányi Mónika 
(katedra.also.tagozat@gmail.com)

„Realizované s fi nančnou podporou Fondu pre podporu kultúry národnostných menšín.”



sorszáma. A III–56–1. kódszám tehát azt jelenti, hogy ez a 
III. forduló 1. feladata az ötödikesek és hatodikosok számára.
 
A nevezési díj nem változik. Tanulónként továbbra is 7 euró 
lesz a levelező rész nevezési díja, amit 2020. október 23-ig 
kell befi zetni postai csekken a Katedra Alapítvány címére 
(Nadácia Katedra, Duna Palota/Palác Duna, Galantská cesta 
658/2F, I. posch., č. 5, 929 01 Dunajská Streda) vagy az ala-
pítvány számlaszámára:
č. ú.: 1014769018/1111, Unicredit Banka
IBAN: SK21 1111 0000 0010 1476 9018
 Tüntessék fel a Katedra Matematikaverseny azonosító 
számát is (variabilný symbol): 2021001!
 A regisztrációs díj befi zetése ugyanúgy történik, mint 
tavaly. A feladatsorokhoz idén is csak a Katedra folyóirat-
ból lehet hozzájutni, a honlapon csak a beküldési határidő 
után jelennek meg a feladatok. A felkészítő tanárok 15 eu-
róval támogatják a saját versenyüket, ezért cserében ingyen 
kapják meg a 2020/2021-as tanévben a Katedra folyóiratot. 
Ahogy tavaly, úgy idén is ugyanabban a tantárgyi verseny-
ben több felkészítő tanár esetén elegendő csak egy pedagó-
gusnak regisztrálnia. Vagyis: pl., ha egy iskolából a mate-
matikaversenyre három pedagógus tanítványait nevezik be, 
valamennyien ugyanazzal a regisztrációs számmal küldik 
el a megoldásaikat, de a lapot csak annak a pedagógusnak 
a címére küldjük el, aki regisztrált. Nagyobb iskolákban az 
is megoldást jelenthet, ha a matematikatanárokat tömörítő 
módszertani csoport (tantárgybizottság) regisztrál. A lapot 
– természetesen – csak a regisztrációs díj befi zetése után fog-
ják kézbesíteni, ezért lenne fontos, hogy a felkészítő tanárok 
minél hamarabb regisztráljanak. Ez elsősorban azoknak lehet 
fontos, akik tavaly még nem jutottak hozzá a Katedra száma-
ihoz, tehát ebben a tanévben újonnan regisztrálnak. A tavaly 
már regisztrált felkészítő tanárok a Katedra első két-három 
számát meg fogják kapni; a továbbiakat viszont csak akkor 
kézbesítjük, ha idén újra befi zetik a regisztrációs díjat.
 
A nevezéseket ezúttal se a feladatjavítók postacímére, hanem 
a versenyszervező e-mail-címére (horvath.geza@slovanet.sk) 
szíveskedjenek küldeni. A nevezés módja: A felkészítő taná-
rok legkésőbb 2020. október 23-ig jelezzék a versenyszer-
vezőnek (horvath.geza@slovanet.sk) e-mailben a nevezési 
szándékukat. Elég egyetlen mondat. Például: „Be szeretném 
nevezni a tanítványaimat a matematikaversenybe. Nagy Já-
nos felkészítő tanár, Bolyai János Alapiskola, Felsőkenderes.” 
Az e-mail-t arról a címről küldjék, ahová a választ várják 
majd a versenyszervezőtől. Ugyanabból az iskolából több fel-
készítő tanár is jelentkezhet ugyanarról a címről, de annak 
sincs semmi akadálya, hogy valamennyien külön-külön je-
lentkezzenek. A versenyszervező a válaszhoz csatolva küldi 
majd el a Nevezési ívet. Ezt számítógépen kitöltve, elektro-
nikus úton kell visszajuttatni a versenyszervezőnek. (Tehát: 
a kézzel kitöltött, klasszikus úton postára adott nevezéseket 
nem fogadjuk el.) A nevezéssel együtt vagy egy külön e-mail-

ben (legkésőbb 2020. október 23-ig) küldjék el a befi zetést 
igazoló csekk vagy bankszámlakivonat szkennelt képét! Fi-
gyelmeztetés a felkészítő tanárok részére: amíg a versenyszer-
vező nem kapja meg a szabályosan kitöltött Nevezési ívet és 
a befi zetést igazoló csekk vagy bankszámlakivonat szkennelt 
képét tartalmazó e-mailt, a versenyző(k) neve nem kerül fel 
a pontozólapra. (Megj.: A több tantárgyi versenyre is nevező 
iskolák minden versenyre külön-külön küldjék el a nevezési 
díjat!)
 
Ebben a tanévben is szervezünk elődöntőt (elődöntőket). 
Az elődöntő és a 2019/2020-as országos döntő eredményei 
alapján kerülnek be a versenyzők a döntőbe, ahol a nevezési 
díj az eddigiekhez hasonlóan tanulónként 6 euró lesz, de ha a 
kísérő tanár vállal teremügyeletet vagy feladatjavítást, akkor 
ez az összeg tanulónként 4 euróra csökken.
 A feladatlapok kidolgozásának formája semmit sem 
változik: A megoldásokat A4-es papírlapon kell beküldeni. 
Egy forduló valamennyi feladatának megoldása ugyanarra a 
papírlapra kerülhet, és a lapnak mindkét oldalára lehet dol-
gozni. A versenyző minden alkalommal tüntesse fel a jobb 
felső sarokban (olvashatóan, lehetőleg nyomtatott betűkkel!) 
a nevét, az osztályt, a felkészítő tanár nevét, az iskola nevét, 
címét és irányítószámát. Ajánlatos ugyanazon iskola ugyan-
azon kategóriába tartozó tanulóinak megoldásait egyetlen 
borítékban küldeni. A megoldásokat postai úton (tehát nem 
e-mailben!) kell a feladatjavítók címére eljuttatni.
 A megoldásokat ebben a tanévben is az 5—6. osztályosok 
más címre küldik, mint a 7—8—9. osztályosok. Az 5—6. osz-
tály versenyzői (és a nyolcosztályos gimnáziumok primósai) 
továbbra is PaedDr.  Kiss Szilvia címére (Ul. Sv. Juraja 4, 
929 01 Dunajská Streda), a 7—8—9. osztályosok (és a nyolc-
osztályos gimnáziumok sacundós, tertiásai és quartásai) vi-
szont Bajcsi Barnabás címére (ZŠ s VJM Sokolce, Hlavná 27, 
946 17 Sokolce) küldjék a megoldásaikat!
 A rugalmasabb kapcsolattartás érdekében közöljük a ja-
vító pedagógusok e-mail-címét is: Kiss Szilvia: kiszi@post.sk, 
Bajcsi Barnabás: bajcsibarnus@freemail.hu
 
Ahogy ezt már az előző években is elmondtuk: a tanári-szü-
lői segítség ezúttal sem tilos, de formáját és mértékét annak 
tudatában kell megválasztani, hogy a verseny elődöntővel 
és zárt rendszerű fordulóval ér véget, ahová a tanulók nem 
hozzák magukkal a levelező részben szerzett pontjaikat. Az 
országos elődöntőbe jutáshoz azonban jó eredményt kell el-
érni a levelező részben. Ezért előfordulhat, hogy a túl sok se-
gítséget igénybe vevő tanulók olyanokat ütnek el az országos 
elődöntőbe jutástól, akik náluk jobban szerepelnének.
 Felkérjük kedves kollégáinkat, hogy küldjenek érdekes 
(lehetőleg saját ötletből született) feladatokat versenyünk 
részére. Ezekhez szíveskedjenek szerzői megoldást is mellé-
kelni! A kitűzésre szánt feladatokat az alábbi címre várjuk: 
RNDr. Horváth Géza, Sládkovičova 5, 937 01 Želiezovce, vagy 
(e-mail): horvath.geza@slovanet.sk

AZ ELSŐ FORDULÓ FELADATAI BEKÜLDÉSI HATÁRIDŐ: 2020. OKTÓBER 23.

HORVÁTH GÉZA (ZSELÍZ) FELADATAI

V–VI. OSZTÁLY

I–5–1.  feladat:  Az alábbi összeadásban az egyforma betűk 
egyenlő számjegyeket, a különböző betűk különböző szám-
jegyeket jelölnek, és sem az A, sem a C értéke nem nulla! 
Keresd meg a betűk számértékét!

V–VI. OSZTÁLY
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VII—VIII—IX. OSZTÁLY

I–78–1. feladat: Hány olyan egyenlő szárú háromszög léte-
zik, amely oldalainak mérőszámai cm-ben mérve természe-
tes számok, ha a háromszög kerülete 2020 cm?

I–789–2. feladat: Az alábbi összeadásban az egyforma betűk 
egyenlő számjegyeket, a különböző betűk különböző szám-
jegyeket jelölnek, és sem az A, sem a D értéke nem nulla! 
Keresd meg a betűk számértékét! Keresd meg az összes meg-
oldást!

I–56–3. feladat: 16 szám átlaga pontosan 11 volt. Egy szá-
mot töröltünk, és a megmaradt számok átlaga 9 lett. Mi volt 
a törölt szám?
I–6–4. feladat: Egy hosszú táblára felírjuk szóközök nélkül a 
természetes számokat 1-től 100-ig:

12345678910111213 ... 979899100
Töröljük az összes nulla számjegyet, majd a megmaradt 
számjegyeket összeszorozzuk. Hány nullára fog végződni a 
szorzat?

I–56–2. feladat: Egy különleges dobókocka-készletben a koc-
kák lapjain nem 1, 2, 3, 4, 5, 6 pötty, hanem 2, 3, 4, 5, 6, 7 
pötty látható. A szemközti lapokon látható pöttyök számának 
összege mindig 9. 10 darab ilyen kockából összeragasztunk 
egy oszlopot.

a) Legfeljebb hány pötty látható a kockaoszlop felszínén?
b) Legalább hány pötty látható a kockaoszlop felszínén?

I–789–3. feladat: Egy szám akkor osztható 11-gyel, ha a pá-
ros helyen álló számjegyeiből a páratlan helyen álló számje-
gyeinek összegét kivonva 11-gyel osztható számot (...–11-et, 
0-t, 11-et...) kapunk. Az ABCCC alakú szám (amelyben az 
egyforma betűk egyenlő számjegyeket, a különböző betűk 
különböző számjegyeket jelölnek) osztható 33-mal. (A ≠ 0) 
Keresd meg az összes megoldást!

I–9–4. feladat: A BDC háromszögben β = DBC, 
γ = BCD, δ = BDC. A belső szögek aránya: β : γ = 7 : 2 és 
δ : β = 3 : 7. A B csúcsból a CD oldalra húzott BB0 magasság 
hossza 7 cm. Milyen hosszú a BC oldal?

VII—VIII—IX. OSZTÁLY

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

KATEDRA VÁMBÉRY ÁRMIN FÖLDRAJZVERSENY
AZONOSÍTÓ SZÁM: 2021002

Tisztelt Kollégák, Kedves Diákok!

A Katedra Vámbéry Ármin Földrajzverseny a 2020/2021-es 
tanévben is megrendezésre kerül. A verseny lebonyolítása 
a tavalyi versenyszervezés szerint zajlik majd, remélhetőleg 
minden fennakadás nélkül. A levelező fordulók száma négy, 
fordulónként pedig hat kérdést kaptok. Minden fordulóban 
szerepelnek majd kérdések Vámbéry Ármin életére, műveire 
és az utazásai során bejárt területekre vonatkozóan, valamint 
minden forduló egyik kérdése Nagy-Magyarország területe-
ihez kapcsolódik. Ez a térség az idei évben Erdély lesz. Az 
idei évben minden forduló hatodik kérdése azon mai orszá-
gok egyikével foglalkozik, melyek Vámbéry egykori útvonala 
mentén fekszenek. A 2020-2021-es tanév folyamán ez az or-
szág Türkmenisztán lesz. 

A levelező fordulók feladatai, ahogy Vámbéry Ármin életét 
egyre jobban megismerjük, úgy válnak nehezebbé, a megol-
dások igényesebbé a kidolgozásra, minek értelmében az ala-
csonyabb évfolyamok diákjaiból összeállított, vagy teljesen 
új csapatok ugyanolyan eséllyel indulnak a versenynek, mint 
tapasztaltabb riválisaik. A felkészüléshez Vámbéry Ármin: 
Küzdelmeim, Közép Ázsiai utazás, Keleti életképek c. műve-
it, földrajzi atlaszt és az internet szabad tárházát ajánlom. A 
négyfordulós levelező versenyt az országos döntő zárja idén 
is, melyre a 10 legjobb csapat kap meghívást.
A regisztráció és a jelentkezés az előző évekhez hasonlóan 
zajlik. Háromfős, felső tagozatosokból – vagy nyolcosztályos 
gimnázium 1-4. évfolyamán tanuló diákokból álló – csapatok 
jelentkezését várjuk. Egy iskolát több csapat is képviselhet, 
azonban a döntőn iskolánként legfeljebb egy csapat vehet 
részt (pontegyenlőség esetén a felkészítő tanár választja ki, 
melyik csapata küzd tovább). A versenybe való benevezés 
feltételeként, minden csapatnak 10 € nevezési díjat kell be-
fi zetnie. A felkészítő tanároknak pedig nem névre szólóan, 
hanem tantárgyra kell 15 € regisztrációs illetéket kifi zetniük, 

melynek fejében egész éves folyóirat-előfi zetésben részesül-
nek. Így iskolánként a földrajz tantárgyat csak egyszer kell 
regisztrálni, függetlenül attól, hány csapatot indítanak. A re-
gisztrációs folyamat részletezését az általános tájékoztatóban 
olvashatjuk (Útmutató a Katedra Versenyekhez). A nevezési 
és regisztrációs díj összegét a Katedra Alapítvány címére vagy 
számlájára kérjük befi zetni:

■  Nadácia Katedra
Palác Duna Palota, Galantská cesta 658/2F
929 01 Dunajská Streda

■  A számlaszám:
1014769018/1111 Unicredit Bank Slovakia a.s.
IBAN SK2111110000001014769018

■  A Katedra Vámbéry Ármin Földrajzverseny azonosító szá-
ma (variabilný symbol): 2021002

■  A jelentkezési lap beküldésének, valamint a nevezési és re-
gisztrációs díjak befi zetésének határideje: 2020. október 20.

■  Kérjük, hogy a befi zetett összeget igazoló szelvény má-
solatát a fent megadott e-mail címre (vambery.armin.
foldrajzverseny@gmail.com) küldjék a csapatok.

A megoldásokat postai úton vagy elektronikus formában 
küldjék az alábbi címek valamelyikére:
■ vambery.armin.foldrajzverseny@gmail.com
■ Tóth Tibor, Rákócziho 36/34, 945 01 Komárno (a borítékra 
írják rá: Vámbéry Ármin Földrajzverseny)

A megoldások mellé minden fordulóban tüntessék fel a csa-
pat nevét, a csapattagok nevét, a felkészítő tanár nevét és 
elérhetőségeit (telefon, e-mail), az iskola nevét és címét, hogy 
megelőzzünk mindennemű keveredést.

Tóth Tibor, versenyszervező
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1. Alkoss hármasokat az alább felsorolt meghatározásokból, évszámokból, helyszínekből, melyek Vámbéry Ármin éle-
tére utalnak!

Budapest, 1858, Szentgyörgy, Isztambul, 1861, születése, Magyar Földrajzi Társaság, második útja, 1913, Deutsch-
türkisches – Türkisch-deutsches Wörterbuch, 1872, Szamarkand, halála, 1832, Berecz + Hunfalvy + Xantus

2.  Az alábbiakban különféle fővárosok neveit olvashatjátok. Határozzátok meg azon fővárosokhoz tartozó mai orszá-
gokat, amelyeken keresztülhaladt Vámbéry Ármin három keleti útja!

Jereván, Maszkat, Ankara, Asztana, Teherán, Manila, Iszlámábád, Kabul, Doha, Újdelhi, Biskek, Taskent, Asgabat, 
Ammán, Peking

3. Válaszoljatok a következő kérdésekre, melyek Vámbéry Ármin első útjára vonatkoznak!

a) mikor indult első útjára? (év, hónap)
b) melyik nagy városban töltött hosszú időt?
c) kinél volt ez idő alatt nyelvtanító?
d) milyen nyelv(ek)en jelent megy első műve?
e) melyik híres török államférfi  titkára volt?

4.  Alább egy listát közlünk veletek, melyben Vámbéry Ármin 17 műve szerepel. A lista azonban sajnálatos módon meg-
kopott, így a címek csupán töredéke olvasható. Egészítsétek ki a listát olyan formában, hogy mind a 17 Vámbéry mű 
címe teljes egészében olvasható legyen!

1. Ó-török    6. tündérmesék  10. története  14. állása
2. élményeim    7. ethnographiai  11. életképek  15. bölcsőjénél
3. gyarapodása   8. utazás   12. A hunok  16. A magyarok
4. Taschenwörterbuch  9. kultúrája  13. nyelvről  17. XIX.
5. szóegyezések

5. Válaszoljatok a következő, Erdélyhez kapcsolódó kérdésekre! 
a) Hogy nevezik Erdélyt románul (vagy latinul)?
b) Mit jelent magyarra fordítva ez a kifejezés?
c) Az erdélyi magyarok milyen három geopolitikai régióra osztják a jelenkori Erdély területét?
d) Hol található Erdély legmagasabb pontja és milyen a tengerszint feletti magassága?
e) Hol található Erdély legalacsonyabb pontja és milyen a tengerszint feletti magassága?
f) Melyek Erdély legjelentősebb folyói? (írjatok legalább ötöt!)
g) Melyik tavak jelentősek Erdély területén? (legalább három)
h) Melyik az öt legnépesebb város a jelenkori Erdély területén? 
i) Melyik nemzeti park található Erdély területén?
j)  Soroljatok fel hét olyan állat- és növényfajt, melyek a jelenlegi Erdély terültén vadon élnek! Figyelem, vannak szigorúan 

védett fajok is!

6. Jellemezzétek Türkmenisztánt a következők alapján!
- államforma
- főváros
- terület nagysága
- lakosság száma
- határai (természetes határok és szomszédos államok)

VÁMBÉRY ÁRMIN FÖLDRAJZVERSENY  1. FORDULÓ BEKÜLDÉSI HATÁRIDŐ: 2020. OKTÓBER 20.

A csapat neve: A csapattagok neve: A forduló 
száma:

I.A felkészítő pedagógus neve, e-mail-címe, 
telefonszáma:

Az iskola neve, címe, e-mail-címe, telefonszáma:

Az első fordulóban Vámbéry Ármin életével és utazásaival kapcsolatos feladatok sikeres megoldásához a Küzdelmeim című 
művét ajánlom irodalomként. A Türkmenisztánhoz, Erdélyhez és Vámbéry Ármin utazásaihoz kapcsolódó másik feladat megol-
dásához földrajzi atlasz és az internet különféle forrásai ajánlottak.
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ROVATVEZETŐ: ELEK JÓZSEF, elekjozsef@yahoo.com

KATEDRA TÖRTÉNELEMVERSENY
AZONOSÍTÓ SZÁM: 2020003

Tisztelt kollégák, kedves diákok!

A 2020/2021-es tanév minden bizonnyal különleges lesz a 
Katedra-versenyek történetében, hiszen az előző év döntője 
még le sem zajlott, s máris itt az újabb szezon. Bár a tava-
lyi vetélkedő legjobbjaira még vár a mindent lezáró döntő, 
a szokásos forgatókönyv szerint már most, szeptemberben 
megjelenik az új verseny első fordulója. 

Az idei év témája a Zrínyi család története lesz, 400 éve 
született a hadvezér-költő Zrínyi Miklós, és 2021-ben két 
Zrínyi halálának is évfordulója van. A versenybe – hasonlóan 
az előző évek gyakorlatához – háromfős alapiskolás csapatok 
jelentkezését várjuk. Természetesen egy iskolából több csa-
pat is jelentkezhet, de a szabályok szerint egy iskola csak egy 
csapattal képviseltetheti magát a döntőben. A nevezési díj 
10 euró csapatonként, amelyet 2020. október 20-ig kérünk 
befi zetni postai utalványon a Katedra Alapítvány címére 
(Nadácia Katedra, Duna Palota/Palác Duna Galantská cesta 
658/2F, I. posch., č. 5 929 01 Dunajská Streda, az alapítvány 
számlaszáma: 1014769018/1111, Unicredit Banka, IBAN 
SK2111110000001014769018)

A Katedra Történelemverseny azonosítókódja (variabilný 
symbol) 2021003. Kérjük, hogy a befi zetett összeget igazoló 
szelvény másolatát a következő címre küldjék el: Elek József, 
Kertek alja u. 8 (Podházradná) 94701 Hurbanovo. 

A csapatok nevezési díja mellett minden tantárgyra re-
gisztrálni kell. A tantárgyak regisztrációs díja 15 euró. Ennek 
fejében egész éves Katedra-előfi zetésben is részesülnek a re-
gisztrálók. A csapatversenyek esetén az illeték térítésekor az 
iskola és a tantárgy nevét kérjük feltüntetni. A lapelőfi zetés 
elindítása a regisztrációs díj befi zetésének időpontjától függ. 

Engem ért az a megtiszteltetés, hogy Angyal László tanár 
úr munkáját ebben az iskolai évben folytassam, és remélem, 

nem okozok különösebb gondot néhány újítási kísérlettel. Az 
első mindjárt a kidolgozást illeti: Szeretném, ha a kedves kol-
légák a diákokat a mindig feltett válaszlap kidolgozására ösz-
tönöznék. Ha digitálisan töltik ki, elküldhetik a válaszlapot a 
feltüntetett e-mail címemre, vagyis a cím megváltozott! Ha 
ezt a lehetőséget választják, arra kérem önöket, ha lehet, a 
választ PDF-formátumban küldjék el! A válaszlapot a Kated-
ra honlapján, de akár tőlem is megkaphatják, amennyiben a 
kollégák kérik. Az a célom ezzel, hogy a válaszok kitöltésénél 
ne lépjen fel helyhiány. Ha a diákok kézzel töltik ki a válaszla-
pot, nézzék át, hogy néz ki a dokumentum, mielőtt kinyom-
tatják. A kézzel kitöltött példányokat postai úton oda küldjék 
el, ahova a nevezésről szóló szelvény másolatát.   

A négy forduló után a kinyomtatott és kijavított válasz-
lapokat postai úton szeretném az összes érintett csapatnak 
visszaküldeni. Ezért is kérem a kollégákat, hogy a félreértések 
elkerülése végett a beküldésre szánt válaszlapot PDF-formá-
ban küldjék el, ha nem kézzel töltik ki.

A levelezős fordulók szakirodalma – a téma miatt – ne-
hezen foglalható össze könyvekbe. Ennek ellenére a Kovács 
László – Simon Attila A magyar nép története 1. kötete és 
Lengyel Dénes: Magyar mondák a török világból és a kuruc 
korból című könyve nagyon hasznos forrásmű. A legtöbb vá-
laszt viszont a világháló segítségével sikerül megtalálniuk a 
diákoknak, arra is szeretném buzdítani őket, hogy kutassa-
nak a Zrínyiekről szóló oldalakon. 

Kívánom, hogy mindenki sok sikert és élményt szerezzen e 
néhány hónapos munka során! 

Elek József, történelemtanár

1. FORDULÓ BEKÜLDÉSI HATÁRIDŐ: 2020. OKTÓBER 20.

1. kérdés – A családi archívum
1/A – Honnan származik a család neve, „Zrínyi”? Melyik magyar király játszott ebben szerepet és hogyan? (3)
1/B –  A nemesi családoknak megvannak a saját kedvelt keresztnevei. Melyik négy férfi név jelenik meg a legtöbbször a 

családban? Sorold fel a neveket, a sorrend nem fontos! (4)
1/C –  Nem a szigetvári hős, Zrínyi Miklós volt az első, aki a török elleni háborúban halt meg. Nevezz meg elődei közül 

kettőt, aki holtan maradt a csatatéren! (2)
1/D –  A reformáció hatása a nemesi családokat is elérte. Hogyan alakult a Zrínyi család viszonyulása a vallás újítóihoz 

és a katolikus egyházhoz a 16-17. században? (2)

2.  kérdés – Családtagok a múltból

2/A – Milyen feladatot kapott a későbbi szigetvári hős, Zrínyi Miklós, I. Habsburg Ferdinánd temetésén? (1)
2/B –  A 16. századi cseh nemesek között találunk egy Jan Zrinský ze Serinu néven említett előkelőt. Milyen rokonság-

ban volt a szigetvári hős Zrínyi Miklóssal, és minek köszönhetően került kapcsolatba a cseh nemességgel? (3)
2/C –  Zrínyi V. György Európa egyik legpusztítóbb háborújában vett részt a 17. században. Hogyan nevezték ezt a 

háborút és milyen szövetségek között folyt a küzdelem? (3)
2/D – Milyen volt V. György kapcsolata fővezérével, Albrecht von Wallensteinnel? (2)
2/E – Milyen gyanú merült fel V. György halálával kapcsolatban? (2)

3. kérdés – A horvát eredet és a birtokok

3/A –  Horvátország a 12. századtól kezdve a magyar királyok uralma alatt állt. Hogy nevezték azt a személyt, aki a királyt 
helyettesítette a hagyományos horvát területeken? (1)

3/B – Hogy nevezték Horvátországban a küldöttek gyűlését, a tulajdonképpeni horvát-szlavón országgyűlést? (1)
3/C –  A török hódítás elől a Zrínyiek egy biztonságosabb központot kerestek. Így tették át 1546-ban székhelyüket magyar 

területre, egy Zala megyei uradalomba. Mi a neve a várnak, amely a család legfontosabb központja lesz? (1)
3/D –  A területet két folyó fogja közre, a 17. században a Zrínyi család birtokában volt. (1)
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ROVATVEZETŐ: TÓTH MÓNIKA, 93011 TOPOĽNÍKY, CHLADNÁ 84, katedra.irodalom@gmail.com

KATEDRA IRODALOMVERSENY AZONOSÍTÓ SZÁM: 2021004

Tisztelt Kollégák, kedves Versenyzők!

A Katedra folyóirat a 2020/2021-es tanévben ismét meghir-
deti irodalomversenyét, mely a hagyományokhoz híven idén 
is két kategóriában zajlik. Az irodalomverseny nem titkolt 
célja az, hogy a tanulókat olvasásra ösztönözze, képzeletbe-
li utazásra hívja a fantázia birodalmába. Fontosnak tartjuk a 
szövegértő olvasás fejlesztést, az értelmező-kreatív befogadás 
elősegítését. A versenyre háromfős felső tagozatosokból álló 
- vagy nyolcosztályos gimnázium 1- 4. évfolyamát látogató- 
csapatok jelentkezését várjuk: az I. kategóriában 5–6. osztá-
lyosok, a II. kategóriában 7–9.-esek versenyezhetnek.

Az I. kategória résztvevői idén Csukás István: Nyár a szi-
geten című ifj úsági regényét dolgozzák fel. A könyv kiváló 
stílusban, a tanulók számára érthető, élvezetes nyelvezettel 
tárja elénk a kiskamaszok izgalmas kalandjait a Duna-par-
ton, melyhez egy rejtett, lakatlan sziget nyújt kitűnő hátteret. 
Minden gyerek álma, vágya, hogy felnőtt kísérő nélkül tábo-
rozhasson. E regény szereplői épp ezt teszik, számtalan le-
nyűgöző kalandot élnek át, sok-sok humorral fűszerezve azt.
A II. kategóriások a népszerű kortárs írónő, Berg Judit re-
gényét, Az őrzők című fantasztikus alkotást ismerhetik meg.  
Berg Judit izgalmas krimijének szereplői egy tizedikes osz-
tály tagjai, akik közül a főszereplők nyomozásba kezdenek. A 
szereplők lépten-nyomon a történelem és a művészettörténet 
érdekfeszítő tényeibe, eseményeibe botlanak, miközben két 
nyomozó, néhány bűnöző és egy csapat elszánt középiskolás 
élete 10 napra összefonódik. 

A verseny idén is 4 levelezős fordulóból áll, melyet majd az 
országos döntő követ, ahova a két kategória legjobb csapa-
tai kapnak meghívást. Egy iskolát több csapat is képviselhet, 
azonban a döntőn mindkét kategóriában felkészítőként csak 
egy- egy csapata mérkőzhet meg. A versenybe való beneve-
zés feltételeként minden csapatnak 10 euró benevezési díjat 
kell befi zetnie, illetve az összes magyarversenybe kapcsolódó 
csapatnak iskolánként 15 euró regisztrációs illetéket kell fi -

zetnie. A nevezési és regisztrációs díj összegét a Katedra Ala-
pítvány címére vagy számlájára kérjük befi zetni. 

Nadácia Katedra
 Palác Duna Palota
 Galantská cesta 658/2F
 92901   Dunajská Streda
A számlaszám: 1014769018/1111, UNICREDT BANK 
SLOVAKIA a.s.
A Katedra Irodalomverseny azonosítókódja ( variabilný 
symbol): 2021004

A nevezési és regisztrációs díj, illetve az 1. forduló megol-
dásainak beküldési ideje: 2020. október 20. A befi zetett ösz-
szeget igazoló szelvény másolatát vagy szkennelt verzióját, 
valamint a megoldásokat postai úton vagy elektronikus for-
mában várom az alábbi címek valamelyikére:

katedra.irodalom@gmail.com
Tóth Mónika, 93011 Topoľníky, Chladná 84.

Kedves Kollégák!

Kérem Önöket, hogy ne a Katedra címére postázzák a meg-
oldásokat!

Minden feladatlapra tüntessék fel a csapatnevet, a csapat-
tagok nevét, osztályát és kategóriáját, a felkészítő pedagógus 
nevét és elérhetőségét, valamint az iskola adatait. A fejléc ki-
töltése minden egyes fordulónál kötelező, kérem, ne feled-
kezzenek meg róla.  Email esetén a csatolt dokumentumot  
(WORD) a csapat nevével és a forduló számával lássák el.  A 
szkennelt feladatlapokat csak akkor fogadjuk el, ha jól olvas-
ható és átlátható. 

A versennyel kapcsolatos kérdéseket, hozzászólásokat a 
megadott e-mail-címen vagy az alábbi telefonszámon várom 
tisztelettel: 0907111487.  Ha bármi kérdésük van, nyugodtan 
hívjanak!

4.  kérdés – Galéria: Kik láthatók a képeken (A, B, C, D)? Nevezd meg őket! Kapcsold hozzájuk a megfelelő szövegek 
betűjelét (X, Y, V, W) a válaszlapon (személyenként 2-2 pont)! 

X – A testvérek, Miklós és Péter, úgy tekintettek rám, mint vérbeli édesanyjukra, leveleikben is így szólították meg engem.
Y – Amellett, hogy az ország katolikus egyházának vezetője voltam, a Zrínyi árvák fejlődését is fi gyelemmel kísértem.
V –  Rövid ideig élhettem csak együtt hős férjemmel, halála után szüleim birtokára húzódtam vissza, ahol biztonságban 

nevelhettem fel közös gyermekünket.
W – Eltérő nézeteink voltak Zrínyi György gróff al arról, hogyan is kell háborúzni. Ez rendesen fel is bosszantott engem.

         a)                 b)     c)         d)

5. kérdés 
A grazi jezsuita gimnázium tanárainak fő a fejük. A rájuk bízott fi atal gróf, Zrínyi Miklós nem törődik a tanulással. Ezért 
megkérték híres nevelőjét, hogy írjon pár sort a fi atalembernek. Feladatotok, hogy levélben érveljetek, hogy miért is fon-
tos latint, matematikát, történelmet és geográfi át tanulnia egy jövőbeli főúrnak. Ügyeljetek a levél formai követelményeire 
is! (6 pont)
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A könyvek megvásárolhatóak, de az interneten is elérhe-
tőek. 

A Katedra Irodalomverseny a Szlovák Köztársaság Kor-
mányhivatalának támogatását élvezi, és szerepel a hivatal 
pedagógiaszervezési útmutatójában is. A döntőbe bejutott 
tanulók pontokat kapnak, melyek beszámítanak a középisko-
lai felvételikbe is. 

Bízom benne, hogy a közös munkánk gyümölcsöző lesz, 
és sokan kedvet kapnak az olvasáshoz. A régi versenyzőkre 
számítok, az új versenyzőket pedig szeretettel várom.

Kívánok jó egészséget és izgalmas olvasmányélményeket!

Tóth Mónika

1. FORDULÓ – I. KATEGÓRIA BEKÜLDÉSI HATÁRIDŐ: 2020. OKTÓBER 20.

A csapat neve: A csapattagok neve: A forduló 
száma:

1.
A felkészítő pedagógus neve, e-mail-címe, 
telefonszáma:

Az iskola neve és címe: Kategória:

I.

Olvasandó mű: CSUKÁS ISTVÁN: NYÁR A SZIGETEN (1-2. fejezet)
Online: https://konyvtar.dia.hu/xhtml/csukas_istvan/Csukas_Istvan-Nyar_a_szigeten.xhtml

I. FELADAT: SZÓKIRAKÓ
Fejtsétek meg a titkos írást! A megfejtett fogalmak egy-egy szereplőhöz köthetők, hogyan?

A titkos ábécé kódjai: 

* @ # $ & ] « » ∞ { } ¶ ∆ ® ∝ © ۞ ‡ † “ ‛ • ‼ ! ?
A Á E É I O Ó U Ő B C D F G J K L M N P R S T V Z

A kódolt fogalmak:

a)
“ # ‼ ‛ « ∆ ∞ ? ∞

A betűk helyes sorrendje alapján kapott fogalom:
Kihez köthető az adott fogalom? Indokold meg!
________________________________________________
________________________________________________

b)
© # ‡ “ & † ® • ? $ ©

A betűk helyes sorrendje alapján kapott fogalom:
Kihez köthető az adott fogalom? Indokold meg!
________________________________________________
________________________________________________

c)
? • # { ۞ @ ‡ “ *

A betűk helyes sorrendje alapján kapott fogalom:
Kihez köthető az adott fogalom? Indokold meg!
________________________________________________
________________________________________________

d)
• “ @ ∝ ? © » ۞ } •

A betűk helyes sorrendje alapján kapott fogalom:
Kihez köthető az adott fogalom? Indokold meg!
________________________________________________
________________________________________________

e)
“ & “ *

A betűk helyes sorrendje alapján kapott fogalom:
Kihez köthető az adott fogalom? Indokold meg!
________________________________________________
________________________________________________

f)
© * ‼ ] † * • @ ‼ ] ‛

A betűk helyes sorrendje alapján kapott fogalom:
Kihez köthető az adott fogalom? Indokold meg!
________________________________________________
________________________________________________
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1. FORDULÓ – II. KATEGÓRIA BEKÜLDÉSI HATÁRIDŐ: 2020. OKTÓBER 20.

A csapat neve: A csapattagok neve: A forduló 
száma:

1.
A felkészítő pedagógus neve, e-mail-címe, 
telefonszáma:

Az iskola neve és címe: Kategória:

II.

II. FELADAT: KÉPZELETTÁRSÍTÁS 
Az alábbi képek becsapósak, valódi jelentésükkel nem találkozhatunk a regényben. Tekints a képek mögé, asszociálj, s rögtön 
rájössz a megoldásra, arra, hogy kire/mire is gondolok! 

a)

Megoldások:
   1.-____________________    2.-____________________     3.-_____________________

b)  Magyarád meg részletesen, hogy kit/mit is idéznek fel a műből az „a“ feladat megoldásai, s milyen szerepük van a 
történetben!

1.  __________________________________________
__________________________________________
__________________________________________ 3.  __________________________________________

__________________________________________
__________________________________________

2.  __________________________________________
__________________________________________
__________________________________________

III.  FELADAT: KAKUKKTOJÁS
A felsorolások között keressétek meg a kakukktojást, majd indokoljátok meg, miért lóg ki a többi kifejezés közül! Ha 
több megoldást tudsz, tüntesd fel mindet! Minden jól megindokolt kakukktojást elfogadok.

1. Mogyoró, kolbászos kenyér, tyúk    4. Kece, Palánk, Bádogos

Kakukktojás: _____________________________         Kakukktojás: _____________________________
Indoklás: ________________________________         Indoklás: ________________________________

2. Kulup, rókafarkú fűrész, zseblámpa   5. bogrács, fürdősó, rágógumi

Kakukktojás: _____________________________         Kakukktojás: _____________________________
Indoklás: ________________________________         Indoklás: ________________________________

3. Matyi, Pál, Géza

Kakukktojás: _____________________________
Indoklás: ________________________________     Jó szórakozás!
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Olvasandó mű: BERG JUDIT: AZ ŐRZŐK (1-9. fejezet)

I.  FELADAT: BEMUTATKOZNAK A SZEREPLŐK

Az 1. feladat a szereplők világának megismerése körül forog.

A jelkódok egy-egy szereplő jellemzését tartalmazzák. Mellettük olyan tárgyakat és megnevezéseket találtok, amik a jellem-
zett szereplőkhöz kapcsolhatók – de nem a megfelelő sorrendben vannak közölve. Kapcsoljátok össze a számkód és betűkód 
oszlop egymáshoz tartozó párjait, írjátok az adott idézet mellé, az összetartozó kódok oszlopba, majd nevezzétek meg a 
keresett szereplőt. Ha jól dolgoztok, a betűkódokat függőlegesen összeolvasva egy kulcsfontosságú fogalmat kaptok megfej-
tésül. Milyen szerepe van ennek a szónak az olvasott műben?

A SZEREPLŐ
 NEVE

ÖSSZETARTOZÓ 
KÓDOK

JELKÓD =
JELLEMZÉS

SZÁMKÓD = 
TÁRGY

BETŰKÓD = ÍGY IS 
NEVEZI A MŰ

Ércesen zengő, szétdohányzott hangú, 
hatvanas illető

5.
kihangosító

S. 
segédnyomozó

Igyekszik minden segítséget megadni, 
de az ő keze is kötve van

1. 
korona

G.
Doki

Nagy lendülettel, lelkesen beszél 7.
 IP-cím

F.
RP

Úgy mozog, mint Pókember, még a 
homorú falon is felkapaszkodik

3.
 információk

T.
műgyűjtő, orgazda

Leleplező cikkeket ír, nyomoz, meg-
hökkentő kalandokat él át

4. 
Citroen 2CV

A.
Szasza

A hirtelen rátörő izgalomtól nyirkos 
lett a tenyere

9. 
diktafon

Ó.
portás

Legokosabb volt mindenki közül, de 
olyan szerencsétlenül adta elő magát, 
hogy csak néhányan barátkoztak vele

10. 
telefon

O.
kolléga/nyomozó

Nagyképű, izmos fi ú, aki pávaként 
feszít. Imád a központban lenni, ha 
másképp nem ment, hát a többiek 

bosszantásával

8.
nácik szupertitkos 

üzenete
T.

Oknyomozó újságíró

A hírhedt Rosenberg-kommandó 
egyik főnökének fi a

2. 
magángyűjtemény

Z. 
műtárgytolvajlás 

virtuóza

Sok érdekességet tud mesélni a gyere-
keknek

6. 
Mária-kapuval 
szemközti pad

O.
Műtárgyvédelmi 
Főosztály főnöke

A betűkódból összerakott szó:      Mit jelent a megfejtett szó?

________________________________________________     ______________________________________________

Kikhez és hogyan kapcsolódik a megoldás? (Vizsgáld meg alaposan kihez, kikhez köthető a megoldás! Minden lehetséges 
oldalról vizsgáld meg, majd fűzz hozzá magyarázatot!)

__________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________
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Tisztelt Kollégák, kedves Versenyzők!

Örömmel várom a játékos kedvű, gondolkodásra kész diákok 
jelentkezését a 2020/2021-es tanévben megrendezésre kerü-
lő Pénzes István Anyanyelvi Vetélkedőbe. A vetélkedő célja 
hagyományosan a szavak jelentéseinek kiaknázása, a szókap-
csolatok, frazémák felismerése és megismerése, az általános 
ismeretek bővítése, és nem utolsó sorban a kreativitás kibon-
takoztatása. 

Másképpen fogalmazva a nyelvben rejlő szépségék felfede-
zése a cél, hiszen: „Az ember a nyelvében van otthon“ (Sárközi 
Mátyás). Remélem, a körülmények nem szegik kedveteket, 

jut idő a rejtvényfejtésre is, és a feladatok kíváncsisággal, tu-
dásvággyal töltenek majd el Benneteket.

A négy levelezős fordulóból és döntőből álló versenybe a 
felső tagozatos és a nyolcosztályos gimnázium 1–4. osztályát 
látogató tanulók jelentkezhetnek, csapatonként három tanu-
lóval. Az országos döntőbe az egyes fordulókban a legtöbb 
pontszámot elért csapatok kapnak meghívást. Mivel a Szlo-
vák Oktatásügyi Minisztérium által támogatott és elismert 
vetélkedőről van szó, ezért a döntőben az első 10 helyezett 
csapat versenyzői a középiskolába való jelentkezésükkor 

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

PÉNZES ISTVÁN ANYANYELVI VETÉLKEDŐ AZONOSÍTÓ: 2021009

II.  KERESD A PÁRJÁT!

A Budai Vár maga a megtestesült történelem, minden kapualjban újabb meglepetések, mondák, legendák várják az érdek-
lődőket. Az alábbi feladat számos érdekességet tár fel a magyar művészettörténetből, sok- sok érdekességet megtudhatsz, 
megtanulhatsz általa.

a) Minden számhoz rendeld a hozzá tartozó betűt!
(Egy számhoz csupán egy betűt rendelhetsz.)

1. sötét pötty    a. Angelosz família  1.-  , 2.-   , 3.-   , 4.-   , 5.-    , 6.-    , 7.-     , 8.-
2. Szűz Mária- szobor  b. bokszmérkőzések
3. isteni csoda         c. IKHTHÜSZ
4. kőszörnyeteg   d. XI. Ince
5. fekete Madonna  e. gorgó
6. hal     f. evangélisták
7. angyal, sas, oroszlán, ökör g. konyak
8. jégverem    h. Mátyás templom visszafoglalása

b) Magyarázd meg, miért épp az adott betűt rendelted a szám mellé, milyen érdekesség fűzi őket össze!

__________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________

III. A SZÁMOK FOGSÁGÁBAN

A regényben nagyon sok számmal találkozhatunk. Az alábbi számok közül kettő valakihez és egy valakihez és egy fontos ese-
ményhez köthető! Miután megtaláltad a megoldást, írd le, hogy mihez/ kihez tudtad kapcsolni, majd részletesen magyarázd 
meg!

a) 11, 57, 30       c) 10, 14, 25
____________________________________________ ____________________________________________
____________________________________________ ____________________________________________
____________________________________________ ____________________________________________

b) 5, 115, 1
____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________           Jó szórakozást kívánok!
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plusz felvételi pontokat kapnak. A versenybe iskolánként 
több csapat is benevezhet, ám a döntőre egy felkészítő tanár 
egy csapatot hozhat. A levelezős verseny fordulóiban három 
feladatsor szerepel, de felhívnám a fi gyelmet a jutalompontos 
feladatok oldására is, hiszen gyakran ezeknek köszönhető-
en lesznek sikeresek a csapatok. Kérem, az áttekinthetőség 
kedvéért a jutalompontos megoldásokat sorolják betűrendbe 
(javasolt az Excel táblázat). Szakirodalomként ajánlom Pén-
zes István: Anyanyelvi kavalkád c. könyvét és a frazeológiai 
szótárak bármelyikét.

A nevezési díj csapatonként 10 €, valamint az összes 
magyarversenybe bekapcsolódó csapatnak 15 € regisztrációs 
illetéket kell fi zetnie iskolánként (lásd: Útmutató a Katedra 
Versenyekhez). Kérjük, hogy a nevezési díj és a regisztrációs 
díj összegét a Katedra Alapítvány címére vagy számlájára fi -
zessék be (az azonosítókód feltüntetésével!): 
- postai csekken a Katedra Alapítvány címére: 

Nadácia Katedra, Duna Palota/Palác Duna
Galantská cesta 658/2F, I. posch., č. 5
929 01 Dunajská Streda

- az alapítvány számlaszáma: 1014769018/1111, 
Unicredit Banka, IBAN SK2111110000001014769018

A Pénzes István Anyanyelvi Vetélkedő azonosítókódja 
(variabilný symbol): 2021009

A nevezési és regisztrációs díj, illetve az 1. forduló feladatai-
nak beküldési határideje: 2020. október 20.

A befi zetett összeget igazoló szelvény másolatát vagy 
szkennelt verzióját, valamint a megoldásokat postai úton 
vagy elektronikus formában várom az alábbi címek valame-
lyikére: 

katedra.anyanyelvi.vetelkedo@gmail.com
Tóth Katalin, Školská 120/10, 951 78 Kolíňany 

Minden feladatlapra tüntessék fel: a csapat nevét, a csapatta-
gok nevét, osztályát és a kategóriát, a felkészítő pedagógus 
nevét és elérhetőségét (telefon, saját e-mail-cím), az iskola 
nevét és címét, a forduló sorszámát. A fejléc kitöltése min-
den egyes fordulónál kötelező, kérem, ne feledkezzenek meg 
róla. E-mail esetén a csatolt dokumentumot (Word, Excel) 
a csapat nevével és a forduló számával lássák el. A szkennelt 
feladatlapokat csak akkor fogadom el, ha jól olvasható, vilá-
gosan áttekinthető.

A versennyel és a szervezéssel kapcsolatos kérdéseket a 
megadott e-mail-címen vagy az alábbi telefonszámon foga-
dom: 0944386863. 

Tartalmas töprengést és fergeteges perceket kívánok! A

Tóth Katalin

1. FORDULÓ BEKÜLDÉSI HATÁRIDŐ: 2020. OKTÓBER 20.

A csapat neve: A csapattagok neve: A forduló 
száma:

1.
A felkészítő pedagógus neve, e-mail-címe, 
telefonszáma:

Az iskola neve és címe:

I. A VÉGE UGYANAZ
 

Az első feladat nagyon egyszerű: keressétek meg azokat a hárombetűs szavakat, amelyeknek csupán az első betűje külön-
bözik. 

MINTA:  V-vel tarifa – vám, Sz-el ének – szám, L-el indulatszó: lám

A) Melyik az a kétbetűs szó, amely:
• K-val könyörög  ………….
• D-vel hideget jelez ……….
• T-vel elfordul  ……………

B)  Melyik az a kétbetűs, önmagában
értelmetlen szó, amely:
• G-vel kötszer …………….
• N-el ige ………………….
• R-el fém …………………

C) Melyik az a kétbetűs szó, amely:
• Gy-vel város ……………..
• T-vel fegyver …………….
• K-val kártya ……………..

E) Melyik az a kétbetűs szó, amely:
• F-el váj ……………………
• H-val hangszerkellék ……..
• Sz-el döf …………………..

F) Melyik az a kétbetűs szó, amely:
• S-el pörkölődik ……………
• F-el szerv  …………………
• Sz-el fi al …..………………

G)  Melyik az a kétbetűs kétbetűs, önmagában ér-
telmetlen szó, amely:
• H-val tajték  ………………
• R-el fogoly ………………..
• Sz-el varr …………………
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II. RÉGI MESTERSÉGEK & MÉRTÉKEGYSÉGEK 

Találjátok meg azon mesterségeket és mértékegységeket, amelyek csupán a vagy á magánhangzót tartalmaznak! A kétjegyű 
mássalhangzók külön négyzetbe kerülnek. Ha jól dolgoztok, a kiemelt betűkből (6 db) magánhangzók behelyettesítésével egy 
újabb régi mesterséget rakhattok ki. Ezen mesterség betűi nem szerepelnek a rejtvényben sorrendben.

1. faedények készítője  
2. népi hosszmérték, 15–20 cm 
3. lábbelik készítője  
4. kereskedő 
5. szövő iparos 
6. tömegmérték, egy egység értéke 17,502 g
7. tömegmérték, a jele q 
8. fával foglalkozó mesterember 
9. a Csallóközben elterjedt régi mesterség
10.  tömegmértékféle, eredetileg a szentjánoskenyérfa 

magját jelölte
11.  hosszmérték, egy egysége 12 bécsi hüvelyknek

felel meg

A megfejtett régi mesterség:  ………………………………….

D)  Melyik az a kétbetűs, önmagában   H) Melyik az a kétbetűs szó, amely: 
értelmetlen szó, amely:           •   P-vel ló …………………….
• B-vel elem …………………          •   L-el pénznem ………………
• D-vel hangsor ……………..          •   T-vel ital ……………………
• M-el név …………………..

Az A) B) C) D) E) F) G) H) feladatoknál további kezdő mássalhangzók felhasználásával újabb szavak hozhatók létre. 
Soroljátok fel mindegyiket! 

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

Jutalompontos feladat: 
Keressétek meg azt az önmagában is értelmes szót, amelyhez a lehető legtöbb kezdő mássalhangzó társulhat (az előzőhöz 
hasonlóan az utolsó két betű azonos minden szóban, és fent nem szerepel)! Soroljátok fel a lehetőségeket!

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

KATEDRA ALSÓ TAGOZATOS VERSENY
AZONOSÍTÓ SZÁM: 2021005

Kedves Gyerekek és Pedagógusok!

A tavalyi év rendkívüli módon zárult mindannyiunk számá-
ra, melynek következményeképp még nagyon friss élmény a 
2019/2020-as országos verseny döntője. A résztvevők szinte 
ki sem pihenték az előző tanév fáradalmait és máris itt áll 
előttetek egy újabb kaland. Bízom benne, hogy szeretettel, 
jókedvvel, kíváncsisággal és telis-teli energiával vághatunk 
bele az új iskolaévbe. Ha szeretsz olvasni, van benned egy kis 
versenyszellem és van kedved szórakozni, akkor szeretettel 
hívlak meg az idei alsó tagozatosok számára meghirdetett le-
velezős versenybe. A tavalyi tanévhez hasonlóan, a verseny 
idén is 4 fordulóból fog állni. Az idei tanévben Berkes Pál: A 
kétbalkezes varázsló című művével fogunk foglalkozni, me-
lyet online felületen is megtalálhattok (letölthető pdf. formá-
tumban) a következő oldalon: 
http://www.18pedagogia.hu/sites/default/files/node/
attachments/bekes_a_ketbalkezes_varazslo.pdf  

Az első fordulóra a 21. oldalig (első 5 fejezet) kérném el-
olvasni a könyvet. Levelezős versenyünk az előző évekhez 
hasonlóan a megszokott formában zajlik: havonta 4 feladat 
megoldására kérek minden kis csapatot, melyek háromta-
gúak, és 3-4. osztályos tanulók alkotják őket. A csapatnevek 
választása teljes mértékben individuális. A négy levelezős 
fordulót idén is országos döntő zárja, ahová a legtöbb pont-

számot elért csapatok kapnak meghívást. A Katedra-verse-
nyek szabályzata értelmében a levelezős fordulókon minden 
felkészítő több csapattal is dolgozhat, ám a döntőn 1 felkészí-
tő pedagógus 1 csapattal vehet részt. A havonta megjelenő 
feladatok megoldásait megadott időpontig postázzák elektro-
nikus, ill. postai úton a következő címek valamelyikére: 

katedra.also.tagozat@gmail.com, 
Herdics Kalocsányi Mónika, 93201, Veľký Meder, 
Sidl. M. Corvina 1996/42.

A versenybe való nevezéshez 10 euró illeték befi zetése szük-
séges csapatonként, a pedagógus részére pedig 15 euró re-
gisztrációs díj, melynek fejében a Katedra folyóiratot kéz-
hez kapja az idei tanévben. Ezeket az összegeket a Katedra 
Alapítvány alábbi címére vagy számlájára kérjük befi zetni: 
Nadácia Katedra, Palác Duna Palota, Galantská cesta 658/2F, 
92101 Dunajská Streda
Számlaszám:1014769018/1111 Unicredit Bank Slovakia a.s., 
IBAN SK2111110000001014769018
A Katedra Alsó Tagozatos Verseny azonosítókódja (variabilný 
symbol): 2021005 
A versennyel kapcsolatos kérdéseket, hozzászólásokat a meg-
adott e-mail címen fogadom. Sikeres felkészülést és jó szóra-
kozást kívánok! 

 Mgr. Herdics Kalocsányi Mónika, versenyszervező

III. BETŰS  SZUDOKU 

Az első forduló utolsó feladata talán meglepő: nemcsak számokkal, hanem betűkkel is lehet szudokut alkotni! Úgy kell ki-
tölteni a háló üres kockáit, hogy minden sorban (vízszintesen és függőlegesen is) és minden háromszor hármas négyzetben 
csak egyszer szerepeljen ugyanaz a betű. Értelmes kifejezést csak átlósan kapunk (balról jobbra), a többi helyen nem olvasható 
értelmes szó. Segítség: a megfejtésben egy állatnév szerepel. 

 

            Megfejtés:
             ……………………………………….
        

Jó szórakozást! A

K I P

A S P

Ő T Z A

Z Ö K

K Z S Ö

Ö Ő S A

Z S Ő K

I Ő A

Ö T I Z

13

KATEDRA-VERSENYEK



Megfejtés: …………………………………………

Ki ő (mi a művészneve)? ….………………………………………………………………………………………………………

Kedves Gyerekek!
Az első forduló feladatain keresztül megismerkedhetünk történetünk főhősével és néhány őt körülvevő szereplővel. Már a 
történet elején kezdetét veszi egy kaland, melyben váltakoznak a mindennapi és a mesébe illő, varázslatos események. Ahogy 
a fentiekben említettem, az első fordulóra a 3-21. oldalig (Első -, Második -, Harmadik - , Negyedik -,  Ötödik fejezet) kérném 
elolvasni az olvasmányt. Kívánok jó szórakozást, kitartást, sok szerencsét és örömteli pillanatot a feladatok megoldásához!

I.FELADAT: KERESZTREJTVÉNY

A meghatározásoknak megfelelően oldjátok meg a keresztrejtvényt, majd válaszoljatok röviden a hozzátartozó kérdésekre! A 
megfejtést a sötét mezőkben találjátok. A kétjegyű mássalhangzók külön mezőkbe íródnak. 

1. … ünnepség, melyen főhősünk kalandjai elkezdődtek
2. Ezt vehették át az iskola végzősei
3. Őt szolgálja ma a Varázsdarázs
4. A világ legpechesebb varázslója
5. Meseország határain túl is elhíresült igazgató – fővarázsló 
6. A Nimbusz Endre Bertalan utcai lakótelepen kínált állás helyszíne
7. Történetünk első helyszíne
8. Egy alkalommal őt kellett volna előcsókolni a békából

A csapat neve: A csapattagok neve: A forduló 
száma:

1.
A felkészítő pedagógus neve, e-mail-címe, 
telefonszáma:

Az iskola neve és címe:

1. FORDULÓ BEKÜLDÉSI HATÁRIDŐ: 2020. OKTÓBER 21.
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Hogyan került a varázslóiskolába? ………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………

Miért pikkelt főhősünkre? …………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………

Jutalompontos feladat: Fogalmazzátok meg röviden, miképp vált nemtelen bosszújának áldozatává Dongó. 

……………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………

II. FELADAT:  SZEREPLŐTÉRKÉP
Rövid időn belül több szereplővel is megismerkedhettünk. Információkat szereztünk külsejükről, és ha fi gyelmesen olvasta-
tok, mindegyikükről megtudhattatok valami érdekességet is. Az olvasottak alapján térképezzük fel szereplőink kilétét, töltsé-
tek ki a következő táblázatot! (segítenek a kérdések)

SZEREPLŐ TULAJDONSÁG (KÜLSŐ+BELSŐ) ÉRDEKESSÉG RÓLA

Fitzhuber Dongó

Hogyan végzett az iskolában?

Nagy Rododendron

Milyen a kapcsolata Dongóval?

Ad Albert

Mikor mutatkozott meg igazán „stré-
bersége”?

Pohonc

Hol kapott állást, és miért dühítette ez 
Dongót?

Sogenannte Sigismund

Miért választott magának művésznevet?

Éliás Tóbiás

Mit kért Dongótól, mire vágyott 
igazán?
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IV. FELADAT: A 101-es BUSZ

Fitzhuber Dongó felszállt a 101-es buszra a varázslóiskolánál. A varázslóiskolai buszmegálló 18 km-re van a Nimbusz 
Endre Bertalan lakótelepi leszállótól. Ezen az útszakaszon, minden egymást követő megálló pontosan 3 km-re helyezke-
dik el. Az út Dongó számára körülbelül 20 percbe telt. Hányadik megállón szállt le Dongó, ha a varázslóiskola volt az 1. ? 
Számításotokat szemléltessétek egy számegyenesen, vezessétek le, majd írjatok választ a kérdésre! 

Számítás:  ………………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………..

Válasz: ………………………………………………………………………………………………………….

Jó szórakozást kívánok!

Számításotokat szemléltessétek egy számegyenesen, vezessétek le, majd írjatok választ a kérdésre!

SZEREPLŐ TULAJDONSÁG (KÜLSŐ+BELSŐ) ÉRDEKESSÉG RÓLA

Első Badar

Miért sírt?

Jutalompontos feladat: Készítsetek rajzot a szereplőkről!

III. FELADAT: MÁGUSLEXIKON

Hamar kiderült, hogy miért nevezik a mi Fitzhuber Dongónkat kétbalkezesnek. Bár a mágusdiplomát megszerezte, nem 
erőssége a varázslás, mivel túl feledékeny és gyakran összekeveri a varázsigéket. A következőkben varázsigéket olvashattok, 
amelyekben Dongó hibát vétett. Jelöljétek, majd javítsátok ki tükörjavításban a varázslatokat (elég csak a hibás szavakat), 
végül határozzátok meg, hogy melyik mire való!

Varázsige Javítás/ Mire való? Varázsige Javítás/ Mire való?

Kecskebéka, arkangyal!
Puszilkodjon varanggyal!
Puff ad, kotyog, serceg, lő,
lesz belőle hercegnő.
Kvaccs!

............................................

............................................

............................................

............................................

............................................

............................................

............................................

Igen; csak így egyszerűen: 
zuttybele,
igen; csak így egyszerűen: 
zuttybele.

.............................................

.............................................

.............................................

.............................................

.............................................

.............................................

Bakter, malter,
Viktor, Hektor,
hatker, hétker,
nyolcker, vektor.

............................................

............................................

............................................

............................................

............................................

............................................

............................................

Ecetera, apropó.
antik-mantik, barokk-traktor,
biedermeier, ampír-vámpír,
receruca, ropogó.
Lacafaca, ketrec, Cicero.

.............................................

.............................................

.............................................

.............................................

.............................................

.............................................

.............................................
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