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II. forduló                                                            Beküldési határidő: 2021. november 20.II. forduló Beküldési határidő: 2021. november 20.

Kedves Gyerekek és Pedagógusok!

A második fordulóra olvassuk el Laci naplóját december 7-től március 4-ig (41–78. oldal)! A feladatok időrendben épülnek a 
naplóban írottakra, és általában magatoktól is rájöhettek, mely napot kell tüzetesebben átolvasni az egyes feladat megoldásá-
hoz. Néhol segítek egy picit. Az első fordulóban említett Segédanyagok fület érdemes lesz most is látogatnotok, mert fordu-
lónként frissítjük az aktuális segítségekkel. Örömteli olvasást és jó mókát kívánok a feladatok kidolgozásához!

I. FELADAT: MINDEN JÓ, HA A VÉGE JÓ…

Az első feladatban meg kell találnotok a mondatok helyes befejezését. Minden mondathoz három lehetőséget kínálok. Ha 
jól dolgoztok, a befejezések előtt álló betűkből összeolvashatjátok a megfejtést. (dec. 7–19.)

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

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

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

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

KATEDRA ALSÓ TAGOZATOS VERSENY
AZONOSÍTÓ SZÁM: 2022005

A KATEDRA-VERSENYEK
FŐ SZERVEZŐJE
a Katedra folyóirat és 
a Katedra Polgári Társulás

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

1. Laci és Radó a Télapó-ünnepélyen
EN: brekegtek.
EM: bégettek.
EB: mekegtek.

2.  Radó úgy tudja, hogy a Színművészeti Főiskolán 
tanítják a hallgatókat

EL: hívni
GEM: írni
BER: vívni

3. Andrea mamája azért sikított, mert
TÉR: Belvízi bácsi bántotta.
MER: Feri meg a Novák táncdalokat hallgattak.
TER: azt hitte, egereket lát.

4. Aput feljelentette
VEZ: Andrea mamája.
MEZ: Olgi néni.
MESZ: Belvízi bácsi.

5. Gusztiék akkor sétálhatnak, ha
IZS: be van gipszelve a lyuk.
AZ: Belvíziék nincsenek otthon.
IS: valaki vigyáz rájuk.

6. Apu nagyon mérges volt, mert
TEM: Picurka kutyát szeretett volna.
TEN:  anyu hangosan kezdett gondolkodni a 

kutyáról.
TÁN: Picurka babát szeretett volna kapni.



MEGFEJTÉS (kiegészítve): .................................................................................................................................................................

Ki mondta ezt? ......................................................................................................................................................................................

Miért? .....................................................................................................................................................................................................

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

Mit jelent ez Radó szerint? .................................................................................................................................................................

Jutalompontos feladat: Ha van kedvetek, készítsétek el csapattagjaitok arcképét, bármilyen technikával. Csapatonként maxi-
mum 1–3 művet készítsetek. Az alkotásban, lehetőség szerint, minden tag vegye ki részét. 

II. FELADAT: KALAMAJKA

A következő feladatban mondatokat láthattok, melyek előtt egy-egy betű áll. Állítsátok időrendi sorrendbe a mondato-
kat, így eljuthattok a megfejtéshez. (január 10–13.)

K Lenke néni telefonált.
Á Apu kérésére fi ttyet hányva Laci és nagypapa a legnagyobbik kutyát választja.
N Mindenki gondosan csomagolni kezd anyu utasítására.
A Apu eldönti, hogy a család elutazik.
Y Laci gondoskodik a hörcsögök felügyeletéről.
R Picurka sír a kutya után, ezért anyu mesél a selymes szempillájú, szőke kontyos babáról.
A Laci szomorúan emlékszik vissza, mi történt a Radótól kapott golyóstollal.
Z Picurka teáért sírt.
I A család megérkezik nagymamáékhoz.
L Nagypapa kitalálja, hogy ajándékozzanak kiskutyát Picurkának.
K Kiderül, hogy Picurka ajándéka otthon maradt a szennyesládában.
A Összetörött a tejesüveg.
Ó Feri felajánlja, hogy egyék meg a pulykát, s a csontjait szórják szét.
O Anyu is és nagymama is sírva fakadtak.
B Gombócka le akarja rágni Laci lábáról a cipőt.
N Serédi néni azt tanácsolja, hogy Gombóckát sokat kell sétáltatni.
S Feri és Laci kiviszi Picurkát a dunai kapuhoz cickányt fogni.
A Picurka eltűnik a buszpályaudvaron, mindenki őt keresi.

  MEGFEJTÉS:  .............................................................................................................................................................................

  Mit jelent a kapott kifejezés?  ...................................................................................................................................................

  Hogyan alakult ki ez a helyzet?  ............................................................................................................................................

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

  Miért okoz ez örömöt Lacinak és Ferinek?  ...........................................................................................................................

  ................................................................................................................................................................................................................
  
   Miért gondolja Laci és Radó, hogy a sors útjai kiszámíthatatlanok?  ...........................................................................

................................................................................................................................................................................................
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III. FELADAT: KÓDFEJTÉSBŐL TÖRTÉNET
 

A harmadik feladatban nagyon pontosnak kell lennetek. Első körben, az Ábécé helyes ismeretével fejtsétek meg az álta-
lam adott kódot. Minden megadott betű közvetlenül a keresett betű után áll az Ábécében. 

I Ú S S B Í NY DZ Ú LY Ú NY L Á ZS F T Á L Í SZ Á S L S Á

A megfejtésből könnyen kitaláltátok, hogy melyik naplórészletet kell elővennetek. A feladat második részében a leírt 
szavak egy-egy mondatra utalnak, melyek egy napi leírásban jelennek meg. Keressétek ki, majd másoljátok le pontosan a 
keresett mondatokat. A mondatok kiegészítésével megkapjátok e történet összefoglalását. 

1. hóban mosdani  5. a legborzasztóbb  8. Radó papájának
2. apunak igaza volt  6. egy meleg téglának  9. kutya bajunk
3. emeletes ágy   7. jaj, de sokat   10. már csak trikóban
4. sok dolga volt

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

.................................................................................................................................................................................................................. 
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IV. FELADAT: SZÁMOK-FORMÁK-BETŰK

A második forduló utolsó feladata egy újabb, összetett kódfejtés. Formákat láthattok, melyekben műveleteket, illetve 
leírásokat olvashattok. Oldjátok meg a műveleteket, találjátok ki, mely számokra gondoltam, kössétek össze a formákat, 
fejtsétek meg a számkódot, végezetül pedig válaszoljátok meg a kapott szóhoz tartozó kérdéseket. Bírtátok követni? Kí-
váncsian várom a megoldásokat!

 

Ki került ide?   ........................................................................................................................................................................................ 

Miért?   .................................................................................................................................................................................................... 

Kinek a tanácsára?   ................................................................................................................................................................................ 

Milyen ez Laci leírása alapján?    ........................................................................................................................................................... 

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

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