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I. FELADAT: KERESZTREJTVÉNY

1. Berti titkos neve
2. Negyvenhatodik helyezett csapat neve a Bolyai matekversenyen
3. Leó Domonkost nevezte így / a lángész szinonimája
4. Petőfi  Sándor Alapiskola és Óvoda igazgatójának keresztneve
5. Ki írta a János vitéz c. elbeszélő költeményt?
6. Ez az a hely, ahonnan Berti hirtelen eltűnt
7. Berti édesanyjának keresztneve
8. Bajusz Rozinak ezt a tisztséget adományozta Niki néni
9. Ez az a szám, melyet dr. Kucsor Klára titokban tárcsázni próbált 
10. Egy tárgy, mely miatt Kukoricza Jancsi „négy szeműnek” nevezte Bertit

a) Megoldás: JÁNOS VITÉZ 
b) Hogyan köthető a megoldás a regényhez?
–  Az 5. osztályosok ezzel az elbeszélő költeménnyel foglalkoznak a magyar irodalomórákon, ill. olvasónaplót is kell 

írniuk. 
–  Domonkos egy számítógépes program segítségével írja meg az olvasónaplót, amit többek között Bertinek is elküld. 

Berti ezt olvasta fel, és kiderült a turpisság.
–  Az igazgató kötelezi Bertit, hogy olvassa el a János vitézt. Ha nem, másnap kereshet egy új iskolát.
–  Berti rohadt regénynek nevezi a János vitézt.
–  Berti olvasás közben bekerül a János vitéz történetébe, ahol találkozik Jancsival és Iluskával.
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II. FELADAT: BEMUTATKOZNAK A SZEREPLŐK

a) Nevek felsorolása:   EDIT NÉNI
BERTI
ENIKŐ
NORBI
DOMONKOS
DANIELLA
SZILÁRD
ROZI
MAJA
NIKI NÉNI
IRÉN
ESZTER
ZOLTÁN
LEÓ

 
b) Kimaradt betűk: S Ü E E G E S V Z M
c) Megfejtés: SZEMÜVEGES
d) Magyarázat:   – BERTI szemüveges – többször is utalnak rá

– Benke Márton is szemüvegben olvassa a már Berti személyével gazdagodott elbeszélő költeményt
– Szávai Domonkos szemüvege kissé előrebillent, mintha le akarna csúszni a megolvadt, viaszszínű arcról
– Irén, a könyvtáros néni vastag szemüvege mögött turkált, hogy letörölje a könnyeit
– Dr. Kucsor Klára nyakában is lógott egy kis olvasószemüveg
– A Bolyai matekverseny egyik női zsűritagja is szemüveges volt

III. FELADAT: SZÓKIRAKÓ

A kódolt üzenetek:  –  TÁJLGILCÁJLIC INCW..NGMIG ÉJS
AUNBÉJZAUAULÉJRNAUAUM, WDJI?

        –  RIPZSI. MIDLÉJR CW..NGMIT ÁJÁJTÍNVIL!

a) Levél megfejtése:
  –  MINDENKINEK ELKÜLDTED AZ OLVASÓNAPLÓT, UGYE?
  –  PERSZE. TEGNAP KÜLDTEM ÍMÉLBEN!

b) Vajon kik válthatták- e titkos levelet?
  DOMONKOS ÉS BERTI

c) Miért is született meg e rövid iromány? Magyarázd meg keletkezésének okát!
  –  A titkosírást a négy EINSTEIN használta, ők találták ki, hogy más ne értse az üzenetváltásaikat. 
  –  Berti, aki előző nap háborús játékkal töltötte az estéjét, az irodalomórán megkérdezte Domonkost, hogy el-

küldte-e az olvasónaplót mindenkinek. Aznapra kellett ugyanis leadniuk az elolvasott műről írt olvasónapló-
jukat. Mivel a csapata nem szeretett olvasni, Domonkos készített egy programot, amellyel generált egy rövid 
kivonatot a János vitézből. Ezt küldte tovább a csapattagoknak segítségképpen.
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