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III. forduló – megoldások                                                              III. forduló – megoldások                                                              

I. FELADAT: KI MIT TUD?

1) Káró tudta, hogy:
a) Rilexék örömmel megropogtatnák a csontjait (ÁR)
b) Kunyi bosszút tervez ellene (TAL)
c) a Sárkánykád nem olyan nagy, mint egy tenger (TAT)
d) a Sárkánykád alja arannyal van kikövezve (TAL)

2) Rilex tudta, hogy:
a) Kunyi elhozott pár aranyat Leiszút Feliszút barlangjából (MAS)
b) Kunyi a fogai közé rejtette a lopott aranyat (MAT)
c) jobb lenne, ha Kunyi nem húzna ujjat a compsognathusszal (LAN)
d) a pteroszaurusz csak meg akarja leckéztetni Kunyit (MAL)

3) Kunyi tudta, hogy:
a) az arannyal le tudja csalni a vízhez a kapzsi varjút (KÉP)
b) Rilex nem fog örülni, ha fény derül a lopásra (PEL)
c) a fejtörő megoldása a fasírt (MA)
d) a halon kívül Dínomdánomban sem fog más húst enni (GYA)

4) Tökmag tudta, hogy:
a) Tivornyás Vitorlás csak egy körre vitte el Kunyit (GYA)
b) merre van a Fogkopács háza (RÁZ)
c) miképp kerül a főtt hal a halászlébe (TA)
d) mik képezik Dínomdánom nevezetességeit (TA)

5) Fafej tudta, hogy:
a) Rilex, Kunyi és Barmol miért jött Dínomdánomba (AZ)
b) a Fogkopácshoz sokan igyekeznek (BI)
c) Rilex fog kiállni ellene (ZA)
d) a megmérettetés nem egy fájdalmas barbár összetűzés lesz (ZO)

6) Tökfej tudta, hogy:
a) mi a fejtörő megoldása (NYÍT)
b) Fafejet bárki könnyedén legyőzheti (VA)
c) Dínomdánomban annyi az étel, hogy mindenki jóllakik (VÁ)
d) aki egyszer lejut Dínomdánomba, az onnan már nem akar visszajönni (NYÁT)
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Megfejtés:  Ártatlan képpel magyarázta bizonyítványát.
Kicsoda?  Kunyi
Mikor és miért? Amikor Rilex rákérdezett, hogy honnan szerezte az aranypénzeket. Azért, mert 
tudta, lebukott.

II. FELADAT: TITKOS ÜZENET

Megfejtés: ÚSZÓMEDENCE
Mire használták a kapott kifejezést? A Sárkánykádra mondták, hogy akkora, mint egy úszómedence.
Milyen érzéseket vált ki főhőseinkből ez a valami? Megkönnyebbülést, örömet, jókedvet.

III. FELADAT: ÚTIKALAUZ
 

Mi jut eszedbe a képről? (az 
olvasmányban keress egyezést)

Mi a szerepe/feladata / 
mi köthető hozzá?

Halászlé nevezetű tó Ez egy tó, ahová a csúszdán keresztül érkezik a Dí-
nomdánomba látogató.

dínókenyérfa A Halászlé partján nőnek. Rendkívül praktikus, mert a 
halászlé mellé kenyér dukál!

Bendő Erdő

Olyan hatalmas, hogy a legnagyobb dinoszauruszt is 
elnyeli. Nagyrészt gyümölcsfák teremnek benne. A 
sok gyümölcs gyomortisztító hatású, ezért aki túl so-
kat eszik, ide jön egy kis tisztítókúrára. Az erdő mé-
lyén lakik a Fogkopács.

Tejút Egy patak, melyen biztonságos a közlekedés. A meleg 
tejben való gyaloglástól megpuhul a láb.

Vajút
Patak, melyen napjában több tucat sérülés történik a 
sok síbaleset miatt. Ahol összefolyik a Tejúttal, ott ta-
lálható a Tejben-vajban folyam és a híres Tejben-vaj-
ban Gyógyfürdő.

Túró-tó Partján a legédesebb túró található. Minden nyáron itt 
rendezik a dínómdánomi lakomaversenyt.

Zsír nevű patak Ennek a zsírja táplálja a Halászlét.

Lakoma Lakópark Kívül-belül fehér csokiból van.
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IV. FELADAT: SZÍNES MATEMATIKA

Milyen élőlényeket láttok? pachycephaloszauruszok 
Hogy hívják őket az olvasmányban? fejtörők
Mi a feladatuk? Dínomdánom kapuját őrzik. Egyikük fejtörő feladványt ad az érkezőknek, melyben 
a másikkal kell szembeszállni.
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