
 

KATEDRA IRODALOMVERSENY 

 

I. KATEGÓRIA 

 

ORSZÁGOS DÖNTŐ   2022. 6. 7. 

 

CSAPATNÉV: 

 

HAMISSÁGOK 

A feladat kérdései Berti kalandos útját járják körbe. Főhősünk, Turchányi Albert 

rejtélyes módon belekerült Petőfi Sándor elbeszélő költeményébe, a János vitézbe. Az 

eredeti történet felborult, s a fiatal fiú teljesen átírta az eseményeket. 

KARIKÁZZÁTOK BE A HAMIS ÁLLÍTÁSOKAT, MAJD JAVÍTSÁTOK KI 

A BENNE EJTETT HIBÁKAT! 

1. Kukoricza Jancsi a patakban pontosan harminchétszer csókolta meg Iluska száját, s 

nem egyszer, sem százszor. (31) 

 

2. Berti úgy döntött, hogy meginterjúvolja a szomorú szerelmeseket az elvállásuk előtt. 

 

3. Kukoricza Jancsi és Vipmáj déltájt megpillantotta a zsiványok tanyáját. (éjféltájt) 

 

4. Berti szerint nem bűn lopott pénzt elvenni a zsiványoktól. 

 

5. A francia király lányát elrabolta a kuyafejű tatár sereg, az országot földúlta, 

fosztogatta. (török) 

 

6. Mikor Kukoricza Jancsinak felajánlották a francia trónt és a királylány kezét, rögtön 

elfeledte Iluskát, s boldogan igent mondott a házasságra. (először visszautasította) 

 

7. Jancsi és mátkája a lakodalmukon ropta a bokázót. 

 

8. Vipmájból a francia udvarban udvari krónikás lett. (kamarás, kincstárnok) 

 



9. A francia királykisasszonyt Marie-nak hívták, aki Jean névvel illette Jancsit, a férjét. 

(Mathilde) 

 

10.  Egy hónapjára rá, hogy Kukoricza Jancsi francia király lett, Óriásország hatalmas 

szúnyogjai, a boszorkányok, temetői kísértetek gyülekezni kezdtek a pataknál, ami 

Óriásföldet az emberek világától elválasztja. (jó pár évtized múlva) 

 

11.  Jean király és Vipmáj minisztere lassan megöregedett, megérték már ötvenszer a 

telet.  

 

12.  Vipmáj kancellár dicstelen halálát a mohóság, kapzsiság, falánkság okozta. 

 

13.  Leó, Maja és Domonkos barátjuk után mentek a János vitézbe, hogy közösen 

térjenek vissza Budapestre, a 21. századba. 

 

14.  Berti szájába az életvizét Leó öntötte, s Berti feltámadott, harmincas, félöreg 

emberré változott. (Maja) 

 

15.  A barátok az élet vizébe lökték Bertit, hogy megfiatalodjék, s láss csodás, ismét 

ötödikessé vált, s vidám futott ki a tóból! ( nem jött a felszínre, hanem a visszatért 

a jelenbe) 

 

HAMIS ÁLLÍTÁSOK: 1, 3, 5, 6, 8, 9, 10, 14, 15 

 

PONTOZÁS: minden helyesen megítélt megoldás: 1p.............15p 

                       Minden jól megindokolt javítás:        1p….……..9p 

                       Összesen:                                                             24p          

                       

 

 


