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Az III. forduló megoldásai                                                               Az III. forduló megoldásai                                                               

I. HOMONIMAVERSIKÉK

Remélem, a homonimák megfejtésében örömet leltetek A. Az alábbi megoldásokon kívül továbbiakat is elfogadtam, 
amennyiben az azonos alakú szavakat különböző jelentésekben használtátok, és illettek a mondatokba. 

1.  Hiába mondta: pontos légy,

Mégis megelőzött egy légy.

    2. Kertünkben van egy szomorú fűz,

            Anya hozzá nem sok reményt fűz.

     
Jutalompontos feladat

A jutalompontos megoldásokból egy kis ízelítőt olvashattok, a több sorból álló versikék közül ismertetek néhányat. A leg-
hosszabbat a szerzők magyarázattal látták el, a szakszavak miatt én is közlöm azokat.

Birkózásban kifektet a tus, (kétvállra fektetés)
A vívásban is szabad a tus. (találat)
Háborúban hátba vág a tus, (a puskatus)
Azután kapsz egy váratlan tust. (meglepetés)
András megvesz egy fekete tust, (festék)
Mikor pedig elered a tus, (zuhany)
Játszik egy boldog dallamos tust. (zenei éljenzés)

Fontos cipészszerszám az ár,   
Suszternél ezért nagy az ár!
Kiönt a folyó,  szökőár, 
Vizes lett tőle vagy öt ár.

Meséli barátnőm: a kocsit meghúztam
Meglepetten még a függönyt is kihúztam.
S nagy bánatára mindig ezzel húztam.
Vadászaton amit lövünk, nem más, mint nyúl,
Lesz ma lakoma!  A vadász bá érte nyúl.
A nagy lakoma után elfáradt, kinyúlt.

Balatonon van egy hatalmas villám,
Gazdag vagyok, ezüstből van a villám.
Oda vagyon, ha belecsap a villám.
Mályvacukrot süti a tűz,
Nézzed, hogy a nap hogyan tűz!
A tanárunk is sokat tűz,
Sok rossz jegyet miránk tűz. 
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3.  Amint a sor végére ér,

    Azt mondja a tanár: nem ér!

                                     4.  Törlesztve lett a sok nyugta,

Lehetett is végre nyugta.

5.  Vajon ez az a terem,

Hol annyi jó jegy terem?

Kezemen megdagadt az ér,
A vérem gyorsabban helyre ér.
A parkban ma feltört egy új ér,
De ez most már ma semmit nem ér.

Kinyílt az ablak, nagy a huzat,
Ki ne menjen az ágyi huzat,
Miközben Dani kártyát huzat.

Tetszik ez az új óra,
El is telt már egy óra,
Jöhet a magyaróra.

Kedves John barátom ír,
Szüleinek sokat ír,
Bús szívükre ez az ír.

Az úton találtam egy követ,
Hallottam, hogy valaki követ,
Nem volt más, az udvari követ.

Az ebéd most is épp fő,
Mert Juli otthon a fő,
Igaz, ő is csak egy fő. 

Ami Peti szájából lóg, az egy pipa,
Nagy srácot játszik, mondja:már ez is pipa.
Nagyapja ezt megtudta, s tiszta pipa.



II. MAGÁNHANGZÓK RANDEVÚJA

Nagyszerű megoldások születtek, a legtöbb esetben tényleg kitettetek magatokért! A Olyan szavakat is feltüntettetek, 
amelyek nekem nem jutottak az eszembe, válogattam is közülük néhányat. Amennyiben azonban a szóösszetétel egyik 
tagját többször is, nagyon hasonló módon adtátok meg (pl. csak az igekötő változott meg), azt nem fogadtam el újabb 
pontnak (pl. hazaautózik, visszaautózik, odaautózik....). Az iai betűkapcsolatnál számos idegen szó -i melléknévképzős 
alakja volt feltüntethető (fi lozófi ai, fi lológiai stb.), míg az áia betűkapcsolat volt a legnehezebb, egy Petőfi -vers címe volt a 
megfejtés. Szinte hihetetlen, hogy egy csapat más megoldást is talált (refáiak), biztosan rengeteget kutattak a tagok!

MINTA:      ióa  Megoldás:   rádióalkatrész

1. aau:  táskaaukció/márkaaukció, plázaaula/ iskolaaula, cigarettaautomata, rakétaautó/ csodaautó, pápaaudiencia 

2. aue:  dauer, bauer (korcsolya), Szauer (vezetéknév), Schopenhauer 

3. ióa:  dióadagoló, televízióadás/rádióadás, infúzióadag, információadat, konkstrukcióalap 

4. iai:  energiaital, fi ai, daliai, kerámiai, geometriai, albániai,  farmakológiai, fi lológiai, fi lozófi ai, fi ziológiai, drama-

turgiai, diplomáciai, ázsiai, angliai, demográfi ai, dániai, brazíliai, bibliográfi ai, biológiai, bibliai, afroázsiai, ausztráliai, 

asztronómiai, archeológiai, arábiai, antropológiai, angliai, anatómiai, akadémiai, abesszíniai, technológiai, xerográfi ai, 

geográfi ai, szicíliai, kassziopeiai, fonológiai, fotográfi ai, frazeológiai, frenológiai, föníciai, galliai, geodéziai, geometriai, 

pedagógiai, helvéciai, históriai, hollandiai, ideológiai, indiai, itáliai, kémiai, kerámiai, liaison, meteorológiai, mezopotámi-

ai, mitológiai, nigériai, olimpiai, ontológiai, pannóniai, pszichológiai, stratégiai, szibériai, szíriai, szlavóniai, szociológiai, 

plébániaigazgató, teológiai (stb.) 

5. eoa:  geoatlasz, neoavantgarde, meteoalarm 

6. iaé:  árkádiaé, Bibliaév, áriaénekes, kalóriaérték, hárpiaész, maláriaé, Mária-ének

7. aóo:  kakaóoldat/kakaóolaj, fáraóorr/fáraóobeliszk

8. áia:  Okatootáia, refáiak (Palesztina őslakói)

9. iúi:  fi úillat/fi úillemhely/fi úiskola/Fiúisten, férfi úi

10. eaü:  orchideaüzlet, teaüzem/teültetvény/teaüst, balneaülőfülke, trófeaüzem

 
III. ESZPERENTE OLASZ MÓDRA

Ez a feladat sem bizonyult nehéznek, nagyon sok hibátlan megfejtés érkezett. 

VÍZSZINTES:   
1. Válasz. 2. Része – ne. 3. ............... Pál, 
magyar költő – A térfogat jele. 4. Férfi név – Ügyetlen. 
5.  Énekesmadár – Eszköz. 6. Tápláléka. 
7. Kugli – Növény.

FÜGGŐLEGES:
1. Háborgat. 2. Tápláléka. 3. Korongok. 4. Női név – 
Ellentétes kötőszó. 5. Aprít. 6. Ügye – Igekötő. 
7. Róma folyója – A nitrogén vegyjele.

A rejtvényben megtalálható további szavak:  
esze, ege(t), el, lelet, lel, mese, szem, Emer, merev, ez, LED, dele, eke, Elen, szeg(et), eme(z), ere, eresz, eszel, szel, Ete, te, teve, 
ver, fele, mez(ek), ezek
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