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KATEDRA-VERSENY

Kedves Gyerekek és Pedagógusok!

Számomra is hihetetlen, de elértünk levelezős versenyünk utolsó fordulójához. Arra kérlek benneteket, 
hogy a téli szünetben vegyétek elő még a könyvet, és egy fi nom bejgli mellett olvassátok el a 23. feje-
zettől egészen az Epilógus végéig (a 134–166. oldallal bezárólag). Vajon kapunk választ a kérdéseinkre? 
Elérnek főhőseink Fogkopácshoz? Tud segíteni a fogász Barmol gondján? Higgyétek el, meglepő dolgok 
történnek az olvasmány végén, frappáns fordulatokat vesz a történet. A kitartó munka mellé kívánok jó 
pihenést és feltöltődést az év végére! Találkozzunk a döntőn!

 
I. FELADAT: Kakukktojás

Állapítsátok meg, melyik szó nem illik a sorba! Döntéseteket indokoljátok!

1. Kunyi, Káró, Barmol, Fogkopács

Kakukktojás:  ....................................................................................................................................................

Indoklás:  

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

2. Kisgarat, Fogvansok, Degesz, Barmol

Kakukktojás:  ....................................................................................................................................................

Indoklás:  

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

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

IV.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 oktatásügyi minisztérium által akkreditált és támogatott versenyek. 
További, a versennyel kapcsolatos információk: www.katedra.sk, katedra.szerkesztoseg@gmail.com

IV. forduló                                                             Beküldési határidő: 2023. FEBRUÁR 20.



3. Halászlé, Túró-tó, Sárkánykád, Szalonnabánya

Kakukktojás:  ....................................................................................................................................................

Indoklás:  

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

4. Rilex, Kunyi, Barmol, Tökmag

Kakukktojás:  ....................................................................................................................................................

Indoklás:  

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

5. Rilex, Káró, Kunyi, Barmol

Kakukktojás:  ....................................................................................................................................................

Indoklás:  

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

6. hamis, apró, tiszteletet parancsoló, rekedtes 

Kakukktojás:  ....................................................................................................................................................

Indoklás:  

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

7. Zabaszaurusz, Leiszút Feliszút, Degesz, Barmol

Kakukktojás:  ....................................................................................................................................................

Indoklás:  

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

2

KATEDRA-VERSENYEK



II. FELADAT: Mit miért?

Válaszoljátok meg röviden, lényegre törően a következő kérdéseket!

1. Mit mondott Tökmag a Falom Falomb terméséről?

..............................................................................................................................................................................
 
Miért?  

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

2. Mit nem tett meg Barmol, miután felszaladt a cirádás ajtóig?

..............................................................................................................................................................................
 
Miért?  

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

3. Mit kéne Káró szerint kipróbálnia Rilexnek?

..............................................................................................................................................................................
 
Miért?  

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

4. Mit tett Káró Barmollal?

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

Miért?  

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

5. Mit kell Barmolnak megnyernie?

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

Miért?  

..............................................................................................................................................................................
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6. Mit csinált Rilex rejtélyesen az egész verseny alatt?

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

Miért?  

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

7. Mit érzett Rilex egy idő múlva Dínomdánomban?

..............................................................................................................................................................................
 
Miért?  

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

III. FELADAT: Időrend
 

Állítsátok időrendi sorrendbe a következő mondatokat! A számokat írjátok a mondatok előtt álló 
vonalakra.

___ Rilex és Káró helyet foglalt a zsúfolt nézőtéren.            K
___ Tökmag megnyitotta a hatvanötmillió-kétezer-tizenhetedik dínomdánomi lakomaversenyt.        G
___ Barmol megnyerte a versenyt.               R
___ Rilex nem jutott tovább a második emeletnél.             S
___ Káró lebukott.                  E
___ Tökmag Fogvansoknak ítélte a díjat.               T
___ Káró bosszút állt Barmolon.                I
___ Rilex megjegyezte, hogy az nevet, aki utoljára nevet.             Í
___ Tökmag kezet fogott mindenkivel, majd magára hagyta a kis csapatot.         M
___ Kisgarat és Degesz kidőltek a sorból.              É
___ Kunyi nem bírt ellenállni a Falom Falomb termésének.           Á

Megoldás:  

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

Kikhez köthető?  

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

Mi volt ez?  

..............................................................................................................................................................................
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IV. FELADAT: Mennyit bír egy raptor szája?

Kunyi teljesítette Rilexnek tett ígéretét, és a fogászoknak adta a lopott aranypénzeket. Fogko-
pács és Rilex a 20 db aranypénzből készített új fogsort Barmolnak. 1 aranypénz súlya 9400 mil-
ligramm volt. A pénz minden darabját felhasználták, azonban a csiszolgatás mellékterméke lett 
minden aranypénz súlyának a negyede (felének a fele). Számoljátok ki, milyen súlyt nyomnak a 
Barmol szájában lévő fogak együtt, azaz, hány gramm arany lett a raptor szájában összesen?

Számítás:  
 
.............................................................................................................................................................................

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

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

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

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

Válasz:  

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

Jutalompontos feladat: Az olvasmány végén Rilex elgondolkodott, hogyan tudná meggyőzni Kunyit 
és Barmolt a visszaútról. Írjatok egy maximum 12 mondatból (6 Rilextől – 6 Kunyitól és Barmoltól 
együtt) álló párbeszédet Rilex és a 2 másik főhősünk között. A párbeszédben győzködés és érvelés 
legyen. Rátok bízom a végkifejletet. :)  
Ha időtök és kedvetek engedi, a párbeszédet képregény formájában jelenítsétek meg. Most a rajz is 
plusz pontot ér! 

Jó munkát! 
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