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II. forduló                                                           Beküldési határidő: 2022. november 20.II. forduló Beküldési határidő: 2022. november 20.

I. NÉVANAGRAMMÁK

Rejtsétek el egy-egy magyar tudós vagy művész  nevét! Hozzatok létre többé-kevésbé értelmes szókapcsolatokat a nevek 
betűiből (a kereszt- és vezetéknév betűit összekeverhetitek)! A nevekben található kettőshangzókat és régies betűket szét-
választhatjátok, és természetesen használhattok szlengszókat, archaizmusokat, nyelvjárási szavakat, tulajdonneveket.  A 
további megoldások e feladatban is jutalompontosak.

Segítség: Minden névből az alkotás során felhasználhattok plusz egy tetszőleges magán- vagy mássalhangzót, emellett 
egy olyan hangzót, amely a névben szerepel, még egyszer használhattok.  

MINTA:  Puskás Tivadar    Megoldás:  RAKÁS DIVATPUSKA  (k és a betűvel toldottam meg)

Szent-Györgyi Albert  Megoldás:    ..............................................................................................................  

Kertész  Imre    Megoldás:    .............................................................................................................. 

Munkácsy Mihály  Megoldás:    ..............................................................................................................

Jászai Mari    Megoldás:    ..............................................................................................................

Jedlik Ányos    Megoldás:    ..............................................................................................................
  
 

II. BETŰCSERE

A forduló második feladata kisebb kutatómunkát és kreativitást igényel A. Olyan szavakat kell gyűjtenetek, amelyek az 
első két mássalhangzó felcserélése után is értelmesek maradnak. Például: pék – kép, kereszt – rekeszt. A cserét követően 
nem lehet, hogy két szó jöjjön létre (pl. fedél – de fél). Lehet bármilyen értelmes (a magyarban használatos) szó, név, föld-
rajzi név, szleng, ill. képzett szó (pl. Móra – Róma). Jelzős vagy ragozott csak az egyik tag lehet, pl. retek (szótő, főnév) 
– terek (jelzős főnév). Tíz szópárt kérnék, a további megoldások szintén jutalompontosak, kevesebb pontot érnek majd. 
Minél több szótag, annál több pontot ér, valamint plusz pont az is, ha olyan szót találtok, amelyben helyet cserélnek a 
hosszú mássalhangzók, például: lenni – Nelli.

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

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

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

ROVATVEZETŐ: TÓTH KATALIN, KAPLNA 443, 900 84, katedra.anyanyelvi.vetelkedo@gmail.com

PÉNZES ISTVÁN ANYANYELVI VETÉLKEDŐ AZONOSÍTÓ: 2023009

KATEDRA-VERSENYA KATEDRA-VERSENYEK
FŐ SZERVEZŐJE
a Katedra folyóirat

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

Fejtsétek meg, milyen közmondások lapulnak meg a mondatokban! Az elrejtett frazémák szavai intarziaszerűen rejtőztek 
el a kijelentésekben. Húzzátok alá vagy karikázzátok be a szavakat, majd írjátok le a megoldást! Végül magyarázzátok 
meg, mit jelent a megfejtett közmondás. 

MINTA: Már sokan várják az attrakciót, ellenben nehéz kúszni a csúszós köveken.
  Megoldás:  Ár ellen nehéz úszni. 

1. A Nemzeti Múzemumban a korona foglalata is aranyon fekszik, hogy véletlenül se érje a rozsda.

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

Magyarázat:  ...................................................................................................................................................

2. Mindenki csodagyereknek gondolta, pedig egy könnyű feladat megoldása három napig tartott neki. 

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

Magyarázat:  ...................................................................................................................................................

3. Egyre nagyobb a szükség és az éhínség, de a pénzcsomagról szóló törvényt a hatalmasok úgysem bontják meg.

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

Magyarázat:  ...................................................................................................................................................

4. Fejétől a bokájáig, vagyis tetőtől talpig befújta magát kölnivel, bűzlik még most is a nap végén, hallom a barátomtól....

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

Magyarázat:  ...................................................................................................................................................

5. Alakilag sokat edzem, megígértem magamnak, hogy lemegy öt kiló, de egyszerre keveset adok le.

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

Magyarázat:  ...................................................................................................................................................

6. A kivételesek nem segítik és erősítik magatartásukkal a rendelkezéseket, a legtöbbször ők sértik meg a szabályt.

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

Magyarázat:  ...................................................................................................................................................
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7. Ha markolóval végeztetne a munka, ritkán kellene javítót hívni, az alaposan, jól lenne elvégezve.

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

Magyarázat:  ...................................................................................................................................................

8. Egyre többen szemtelenek, többet kell fi gyelmeztetni – gyakran látványosan is – a nézőket. 

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

Magyarázat:  ...................................................................................................................................................

9. Szaki két-három nyulat hajtott, de sajnos még legyet sem tud fogni.

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

Magyarázat:  ...................................................................................................................................................

10. A hajómat gyorsan megszerelem, nehogy a tavakon elsüllyedjen.

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

Magyarázat:  ...................................................................................................................................................

Kellemes időtöltést! A
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