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I. forduló – megoldások                                                              I. forduló – megoldások                                                              

I. FELADAT: CSIGAREJTVÉNY

Szereplő neve Tulajdonságok
Rilex békés, jámbor, jóindulatú, szelíd, szívélyes, kedves, barátságos, 

rendes, aranyos 
Kunyi vagy Káró gonosz, undok, rosszindulatú, epés, utálatos, alattomos, aljas, 

bántó, gúnyos, álnok, ármányos, csipkelődő

II. FELADAT: ÉGTÁJAK

Megoldás: FOGKOPÁCSHOZ VEZETŐ ÚT 

Ki ismertette ezt a dolgot? KÁRÓ, A VARJÚ 

A elhangzottak alapján merre kell haladni? Készítsetek pontos leírást!  

Le kell ereszkedni a Dínódombokról, ahol a világ leghatalmasabb dínója, a Zabaszaurusz él. Át 
kell vágni az Áldozatok völgyén, ahol a legjobb vadászból is zsákmány válik. Át kell verekedni a 
világ legmagasabb hegyén, amit Gyíktaréjnak hívnak és lehetetlen megmászni. Át kell kelni a 
Sárkánykád nevezetű tengeren, amelyen még egyetlen dínó sem kelt át száraz lábbal. Be kell jutni 
Dínómdánom kapuján, amit hírhedt fejtörők védenek.

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

Kunyi azért költözött Rilex szájába, hogy a fogairól jókat falatozhasson.
Rilex azért szomorkodott nap mint nap, mert nem tudott barátkozni.
Rilex azt gondolta, tud segíteni a velociraptoron, mert már eleget tud a fogászmesterségről.
Miután Rilex kihúzta az összes lyukas vagy szuvas fogat, Barmolnak összesen 2 foga maradt.
Elindultak Dínómdánom felé, de Rilex nagyon aggódott a kertjéért.
A hírhedt és félelmetes Zabaszaurusz mégsem jelentett veszélyt a kis csapatra, mert csak növényeket 
eszik. 
Rilex megbízta Zabaszauruszt a kert őrzésével, cserébe felkínálta az érett gyümölcsök falatozásának 
lehetőségét.
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A gallimimuszok ártalmatlanok, mert növényevők.
Az egykori Ártatlanok völgye azért vált az Áldozatok völgyévé, mert az alloszauruszok megeszik a 
gallimimuszokat.

IV. FELADAT: HOSSZÚ AZ ÚT

odaút:

Dínó-
dombok

90km 180km 270km 360km 450km
Dínóm-
dánom 

30 perc 
pihenő

1ó 2ó 3ó 4ó 5ó

20 perc pihenő

visszaút:

Dínóm-
dánom

90km 180km 270km 360km 450km Dínó-
dombok1ó 2ó 3ó 4ó 5ó

20 perc pihenő

1 óra alatt 90 km
2 óra alatt 180 km
3 óra alatt 270 km
4 óra alatt 360 km
5 óra alatt 450 km
Az odaút 5 óra 20 perc lenne.

megáll 30 percre

1 óra alatt 90 km
2 óra alatt 180 km
3 óra alatt 270 km
4 óra alatt 360 km
5 óra alatt 450 km
A visszaút 5 óra 20 perc lenne.

5 ó + 5 ó = 10 ó
20p + 30p +20 p = 70p = 1 óra 10 perc
Válasz: A teljes út hossza Kunyinak 11 órába és 10 percbe telne.
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