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IV. forduló                                                              Beküldési határidő: 2022. február 20.IV. forduló Beküldési határidő: 2022. február 20.

I. JÁTÉK A MÁSSALHANGZÓK IDŐTARTAMÁVAL

Az első feladatban olyan, csaknem egyező szavakat kell keresnetek, amelyek csupán egy mássalhangzóban különböznek 
egymástól: a szópár egyik szavában hosszú mássalhangzó szerepel. Több megoldás is lehetséges, de elég, ha mindenhova 
egyet adtok meg. A megoldásokat a kipontozott helyekre írjátok! Segítségképpen elmondom, hogy egy esetben kereszt-
név is található. 

MINTA:   A ..................... vajon jól ......................?   Megoldás: hal - hall  
   ....................   ..................... nincs kifogás.  Megoldás: Elen – ellen

1. Olyan épp a kezemen a  .......................... , mint amilyen mintát a nagymamám  ..................................  . 

2. A ............................ alján találod a ........................... ember életéről szóló beszámolót. 

3. A  ........................... virág .................................. kedvence. 

4. A ............................ élével feltöretett a ..................................  .

5. Jó korán ........................... , mégis hiányzott egy ................................ a szerkezethez.  

6. Az a nagy ............................. hirtelen ott  ................................  .

7. Egy ............................. szerencse is kell ahhoz, hogy éppen beleilleszhessük a ............................ a gépbe. 

8. Jobb mindenkinek, ha ...................................., s a vallatás előtt .................................... .

9. Éppen ............................. ment az újdonsült ................................... is.  

10. ................................... kér a másik ..................................... .
 

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

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

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

ROVATVEZETŐ: TÓTH KATALIN, ŠKOLSKÁ 120/10, 951 78 KOLÍŇANY, katedra.anyanyelvi.vetelkedo@gmail.com

PÉNZES ISTVÁN ANYANYELVI VETÉLKEDŐ AZONOSÍTÓ: 2022009

További, a versennyel kapcsolatos információk: www.katedra.sk, katedra.szerkesztoseg@gmail.com
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FŐ SZERVEZŐJE
a Katedra Polgári Társulás



II. EGY, CSAK EGY BETŰVEL

E feladatban valóban a közös munkátokra és játékos kedvetekre lesz szükség. A Olyan összefüggő történeteket kell írno-
tok, amelynek szavai alliterálnak, azaz a megadott betűkre kezdődnek. Fontos, hogy legyen valamilyen cselekményszál, 
s a szavak (természetesen a szereplők nevének kivételével) csak egyszer szerepeljenek. Lehet használni tulajdonneveket, 
összetett szavakat, szleng- és idegen kifejezéseket, de ezek nem érnek majd több pontot. A történet álljon 30 szóból, az 
azon felüli szavak jutalompontosak. Kérem, hogy a történeteket gépelve küldjétek el. 

MINTA:  Az ambíciózus akadémikus, Ajkay Aladár alkalmilag adatokat adminisztrált, aktualizált.  Azonban aff ér adó-
dott, abdikált. Azóta alanyunk aktív adócsaló, akadékoskodó, akaratos alak. Abszolválta az agykontrollt, akciókat aknázik. 
Aktuálisan aranyért, achátért, acélért araszol. Agg atyja, anyja aggódik. Akasztófavirággá alakult.  
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III. ANAGRAMMANÉGYZET

Az utolsó feladat egyszerű: a rejtvénybe a megadott szavak 
anagrammáit kell beírni, s ha a helyes alakok kerülnek be, meg-
fejtésképpen egy növénynevet kaptok. 

1. BEMEGY
2. TÁRNOK
3. IMAPÁR
4. KAPARÓ
5. KUTACS 
6. ANKARA  

Megfejtés: ......................................................................................... 
   Jó szórakozást kívánok! A
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