
1

KATEDRA-VERSENY

I. forduló                                                              Beküldési határidő: 2022. október 20.I. forduló Beküldési határidő: 2022. október 20.

Kedves Gyerekek és Pedagógusok!

Az idei tanév választott olvasmánya M. Kácsor Zoltán Utazás Dínómdánomba című műve. Az első for-
dulóra az 1–7. fejezetig, a 44. oldallal bezárólag kérem elolvasni a könyvet. 

A verseny honlapján a „Segédanyagok” címszó alatt különböző weboldalakat találhattok, melyek segít-
ségetekre lehetnek a feladatok megoldása során. Az olvasáshoz és a feladatok megoldásához kívánok jó 
szórakozást, kitartást, sok szerencsét és örömteli pillanatot! 

I. FELADAT: CSIGAREJTVÉNY

A csigarejtvényben tulajdonságok szerepelnek. Tekergő mozgást végezve megtaláljátok az összest. Jelen-
tésük alapján próbáljátok a szavakat 2 sorba csoportosítani. Melyik két szereplőre ismertek a tulajdonsá-
gok alapján? Nevüket írjátok a sorok elejére.

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

I.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: 2023005

A KATEDRA-VERSENYEK
FŐ SZERVEZŐJE
a Katedra folyóirat

A Katedra-versenyek az oktatási minisztérium által akkreditált és támogatott versenyek. 
További, a versennyel kapcsolatos információk: www.katedra.sk, katedra.szerkesztoseg@gmail.com



Szereplő 
neve Tulajdonságok

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

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

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

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

II. FELADAT: ÉGTÁJAK

 „Előttem van észak, hátam mögött dél, balra a Nap nyugszik, jobbról pedig kél.”

Ismeritek a fent olvasott mondókát? Ha nem, akkor épp itt az ideje megtanulni, ugyanis a következő 
feladatban szükségetek lesz rá. Láthattok egy betűtáblázatot, melynek mezőin a leírások alapján kell 
haladnotok. Jelöltem indulásotok helyét. Ha a leírás alapján megálltok egy mezőn, jegyezzétek fel az 
ott olvasott betűt az utasítás végén lévő vonalra (__)*. Utatokat mindig az érkezési pontról/ mezőről 
folytassátok, ne kezdjétek elölről! Sorban haladjatok, s így összeolvasva a kapott betűket eljuttok a 
megoldásig. A feladat végén ne felejtsétek megválaszolni a megoldáshoz tartozó kérdéseket!

1) 1 lépés keletre, 1 lépés délre __*
2) 1 lépés délre __
3) 1 lépés keletre, 1 lépés északra __
4) 2 lépés keletre __
5) 1 lépés délre, 3 lépés nyugatra __
6) 2 lépés keletre __
7) 2 lépés északra, 1 lépés nyugatra __
8) 1 lépés keletre __
9) 2 lépés délre, 1 lépés keletre __
10) 1 lépés északra, 1 lépés nyugatra __
11) 1 lépés délre, 2 lépés nyugatra __
12) 3 lépés keletre, 1 lépés délre __
13) 1 lépés nyugatra __
14) 3 lépés északra, 1 lépés keletre __
15) 3 lépés délre __
16) 3 lépés északra __
17) 3 lépés nyugatra, 3 lépés délre __
18) 1 lépés keletre, 1 lépés északra __
19) 1 lépés délre __
20) 1 lépés nyugatra __ 

Megoldás: ........................................................................................................................................................................................ 

Ki ismertette ezt a dolgot? ....................................................................................................................................................... 
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A elhangzottak alapján merre kell haladni? Készítsetek pontos leírást!  .............................................................

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

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

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

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

III. FELADAT: ITT A VÉGE, FUSS EL VÉLE…
 

Ahogy láthatjátok, a mondatok második fele hiányzik. Hmm, talán egy nagyon gyors gallimimusz 
szaladt el velük? A könyv segítségével keressétek meg és írjátok le néhány szóval a mondatok befeje-
zését. A kevesebb néha több, törekedjetek a pontos információk megadásához.

Kunyi azért költözött Rilex szájába, hogy  ................................................................................................

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

Rilex azért szomorkodott nap mint nap, mert ........................................................................................

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

Rilex azt gondolta, tud segíteni a velociraptoron, mert  .....................................................................

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

Miután Rilex kihúzta az összes lyukas vagy szuvas fogat, Barmolnak összesen   ....................................

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

Elindultak Dínómdánom felé, de Rilex nagyon aggódott a    ....................................................................

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

A hírhedt és félelmetes Zabaszaurusz mégsem jelentett veszélyt a kis csapatra, mert .....................

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

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

Rilex megbízta Zabaszauruszt a kert őrzésével, cserébe felkínálta .......................................................

...................................................................................................................................................................... 
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A gallimimuszok ártalmatlanok, mert ......................................................................................................

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

Az egykori Ártatlanok völgye azért vált az Áldozatok völgyévé, mert ...............................................

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

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

IV. FELADAT: HOSSZÚ AZ ÚT

Rilex, Kunyi és Barmol szörnyen hosszú útra indultak, hogy megtalálják a Dínómdánomban élő 
Fogkopácsot. Ha Kunyi, a keselyű, elrepülne a Fogkopácsért Dínomdánomba, majd elszállítaná őt a 
Dínódombokhoz, hogy kezelésbe vegye Barmolt, a helyzet sokkal egyszerűbben, s talán gyorsabban 
is megoldódna. Számoljunk egy kicsit.
A Dínódombok 450 km-re találhatók Dínómdánomtól. Kunyi 1 óra alatt 90 km-t tud megtenni, azon-
ban ilyen hosszú út során (450 km) egyszer pihennie kell 20 percet. Dínómdánomban eltölt 30 per-
cet, míg meggyőzi a Fogkopácsot. Hány órába és percbe telne Kunyinak a teljes út a Dínódomboktól 
a Dínódombokig (Dínódombok-Dínómdánom-Dínódombok)?
A számításokat vezessétek le minél részletesebben, rajzoljatok útvonalat, jelöljetek szakaszokat, jegy-
zeteljetek le mindent, majd a végén válaszoljátok meg a kérdést 1 mondattal. (1 óra az 60 perc, és a 60 
perc az 1 óra, ezt tartsátok szem előtt S)

Munkafelület – számítások:

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

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

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

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

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

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

VÁLASZ: ...................................................................................................................................................................................

Jutalompontos feladat: Menjetek könyvtárba, böngésszetek az interneten és gyűjtsetek adatokat az ed-
dig megismert dinoszauruszokról. Az információkat foglaljátok táblázatba (a Segédanyagok címszó alatt 
található egy szerkeszthető táblázat. Nem kell ebben dolgozni, azonban a feltüntetett szempontok alapján 
keresgéljétek az információkat). A táblázat célja egy átlátható összehasonlítás. NE legyenek hosszú leírások, 
csakis konkrét adatok.

Jó munkát kívánok!
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