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A II. forduló megoldásai                                                              A II. forduló megoldásai                                                              

I. DARTS

Az első feladatra szinte csak hibátlan megoldásokat kaptam! A Természetesen azért ismertetem a megfejtést. 

Megfejtés:  becsületrend

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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II. KÉRDÉSBEN A FELELET

Az intarziajáték sem bizonyult nehéznek, ám néhány esetben több válasz is elrejtőzött a kérdésekben. 

1. Mi a kedvenc étele Suba Nándornak?    Megoldás:  banán

2. Milyen Ferkó sertése?     Megoldás:  kóser

3. Milyen a mozsár, gabona színe?    Megoldás:  sárga

4. Mit csinál Ella, mentálhigiénés szakember?  Megoldás:  lel, lamentál, ment

5. Kinek adja Veron arany, ósdi nyakláncát?   Megoldás:  ara, anyós

6. Ki bizonyítja be a ricsaj tódulást okozó hatását?  Megoldás:  Bea, Ari, csaj, sajtó

7. Mit csinál Cini egérke, szegényke reszelés közben?   Megoldás:  keres, szel

8. Mikor megy a büdös Ohaióba?    Megoldás:  soha

9. Ki áll a munka mögött?     Megoldás:  állam

10. Halló, cikizők, ki írt ilyen ostobaságot?    Megoldás:  Lóci, ő(k), ti

 

JUTALOMPONTOS FELADAT
A jutalompontos feladatban olyan kérdéseket kellett feltenni, amelyek tartalmazzák a válaszokat is. Azért hangsúlyozom 
ezt az elején, mivel több csapattól olyan megoldásokat kaptam, amelyeknek megformálását nem fogadtam el. Pl. „Andor 
rajzolta meg ennek az országnak a körvonalát?” – A válasz erre az igen/ nem /nem tudjuk lenne, válaszként viszont az 
Andorra szerepelt. Helyesen így kellett volna hangoznia a kérdésnek: Melyik az az ország, amelynek Andor rajzolta meg a 
körvonalát? Mindemellett azt is megjegyzem, hogy sokan hihetetlen számú jutalompontos megoldást küldtetek be, csak 
ámultam és bámultam A. A következőkben feltüntetek egy-két jó, számos további értelmes szót tartalmazó megoldást. 

• Ki ment be tegnap utoljára a kórház rendelőjébe?  Megoldás:  beteg 

További szavak: kiment, te, nap, na, apu, tol, ára, jár, házrend, rend, elő, lő, ő

• Milyen részét nem eszem meg az állatoknak?   Megoldás: ész, szem 

További szavak: ilyen, rés, szét, ét, eme, mega, gaz, áll, lat, tok, ok, na

• Mi van tele fontos, személyes számokkal?                         Megoldás: telefon

További szavak: Ivan, te, le, fon, font, ont, szem, mély, ám, ámok, ok 

• Péter, az anyukád mikor mos téged meg alaposan? Megoldás: most

További szavak: éter, ét, te, Tera, Era, kád, ád, kormos, ormos, ég, mega, lap, lapos 

• Ki az, aki mindenáron hazajönne?   Megoldás: Áron

További szavak: Kia, mi, ind, de, ár, RON, ha, az, aj, ön, ne

• Melyik nép számára volt ismeretlen a pálinka?  Megoldás: inka

További szavak: ép, szám, ám, mára, ár, olt, ti, is, mer, eretlen, len, na, Pál, link

III. BETŰTOLDÁS NÉGY LÉPÉSBEN

Bár az utolsó feladatban nem közlök minden lehetséges megoldást, értelemszerűen a feltüntetetteken kívül elfogadtam a 
logikának megfelelőeket is.

1. ÉL +1: VÉL +1: EVÉL +1: LEVÉL

2. ÉS +1: VÉS +1: EVÉS +1: KEVÉS

3. AD +1: PAD +1: APAD +1: TAPAD
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4. ÁM +1: RÁM +1: ARÁM +1: KARÁM

5. ÉS +1: RÉS +1: ÉRÉS +1: KÉRÉS

6. ÁL +1: TÁL +1: UTÁL +1: MUTÁL

7. ŐT +1: SŐT +1: ESŐT +1: LESŐT

8. EL +1: KEL +1: ÉKEL +1:  FÉKEL

9. KI +1: AKI +1: SZAKI +1: ÉSZAKI

10. MI +1: AMI +1: MAMI +1: ÓMAMI
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