
KATEDRA IRODALOMVERSENY 

II. KATEGÓRIA ORSZÁGOS DÖNTŐ  2022. 6. 6.  

CSAPAT NEVE: 

 

FRANK MÁRTON 

PÁRATLANOK 

I. RÉSZ 

A VILÁG PEREMÉN 

 

NAGY TÉVEDÉSEK 

A következő állításokban téves információkat találtok. Keressétek meg a hibákat, majd írjátok 

le helyesen a mondatot! 

a. A farkasok fölött mindig a falka legidősebb tagja uralkodott. Ő a vezető, az alfahím, 

csakis az veheti át a helyét, aki bebizonyítja, hogy nála is erősebb, vagyis elkergeti őt. 

Javítás: A farkasok fölött mindig a falka legerősebb tagja uralkodott. Ő a vezető, az alfahím, 

csakis az veheti át a helyét, aki bebizonyítja, hogy nála is erősebb, vagyis megöli őt. 

 

b. Olyan ajándékot kaptál tőlünk, mely eddig egyetlen farkasnak sem adatott meg. 

Lehetővé tettük számodra, hogy a farkasok szemével láss, a farkasok szívével érezz, a 

farkasok orrával szagolj. Erős, gyors és fáradhatatlan leszel. 

Javítás: Olyan ajándékot kaptál tőlünk, mely eddig egyetlen embernek sem adatott meg. 

Lehetővé tettük számodra, hogy a farkasok szemével láss, a farkasok fülével hallj, a 

farkasok orrával szagolj. Erős, gyors és fáradhatatlan leszel. 

 

c. Tánya szövetségre lépett Waldissal és Sratokkal, az első farkaslovasokkal, és hármuk 

között jó barátság szövődött, amely később árulással végződött. Az Adorok ellen 

Tánya magára maradt. 

Javítás: Tánya szövetségre lépett Waldissal és Starkkal, az első farkaslovasokkal, és hármuk 

között jó barátság szövődött, amely később árulással végződött. Az Urkhulok ellen Tánya 

magára maradt, mégis valami csoda folytán sikerült győznie. 



 

d. Bruce a jégtábla közepére csúszott, s ahogy ott feküdt a jégen, megpillantott egy 

fekete tárgyat a jég elejében, a kulcsot. 

Javítás: Bruce a jégtábla közepére csúszott, s ahogy ott feküdt a jégen, megpillantott egy 

aranyló tárgyat a jég elejében, a kulcsot. 

e. Helen, mielőtt Gerard osztálytársa lett, már két iskola tanulója volt. Az iskolaváltások 

oka: költözés. 

Javítás: Helen, mielőtt Gerard osztálytársa lett, már három iskola tanulója volt. Az 

iskolaváltások oka: kirúgás. 

f. Mikor Gerard seblázban feküdt, édesanyja hangját hallotta, azt a mesét, melyet 

minden este elmesélt neki és Georgnak. 

Javítás: Mikor Gerard seblázban feküdt, édesanyja hangját hallotta, azt a dalt, melyet minden 

este elénekelt neki és Blaise-nak. 

g. „Jasper! - morogta dühösen Raúl. -  Ez a féreg tehet mindenről. Támadjuk meg, 

bosszuljuk meg társaink halálát.” 

Javítás: „Jasper! - morogta dühösen Rasgoma. -  Ez a féreg tehet mindenről. Támadjuk meg, 

bosszuljuk meg társaink halálát.” 

 

 

Javítás: minden helyesen javított válasz 1 pontot ér. 

Összesen: 14 pont 


