
BOLYAI ANYANYELVI CSAPATVERSENY 
FŐVÁROSI DÖNTŐ – SZÓBELI (2006. DECEMBER 2.) 

5. osztály 
 
Az itt következő két feladatot 15 perces felkészülési idő után kell a zsűri előtt ismertetnetek, legfeljebb 5
percben. Ezt követően kell további 4 percben bemutatnotok a szabadon választott produkciótokat. 
 
1. feladat (2 pont): 
Az a) és b) pontban egy-egy megszólítást olvashattok. Ki írta kinek? 
 a) „Hát hogymint vagytok otthon, Pistikám?” 
 b) „Laci te! Hallod-e?” 
 
 
2. feladat (5 pont): 
3-4 percben igyekezzetek meggyőzni a zsűri tagjait minél ötletesebben, szellemesebben, hogy „a ti
iskolátok a legjobb a világon”! Azaz soroljatok fel vagy akár mutassatok be minél több érvet az iskolátok
mellett, amiért jó oda járni; egyszóval mutassátok be az iskolátokat! Érvek lehetnek például: az iskola 
hangulata, programok, szakkörök, kirándulások, a közösség, az épület vagy a szép környezet stb. (Lehet
akár reklámverset is szavalni, táncolni, énekelni; rajzolhattok a táblára stb.!) 
 

 

BOLYAI ANYANYELVI CSAPATVERSENY 
FŐVÁROSI DÖNTŐ – SZÓBELI (2006. DECEMBER 2.) 

6. osztály 
 
Az itt következő két feladatot 15 perces felkészülési idő után kell a zsűri előtt ismertetnetek, legfeljebb 5
percben. Ezt követően kell további 4 percben bemutatnotok a szabadon választott produkciótokat. 
 
1. feladat (2 pont): 
Az a) és b) pontban egy-egy irodalmi műből származó kutyanevet olvashattok. Melyiknek ki a gazdája?
Mely irodalmi művekben szerepelnek? (A szerző nevét és a mű címét kérjük.) 
 a) Csikasz 
 b) Vahúr 
 
 
2. feladat (5 pont): 
3-4 percben igyekezzetek meggyőzni a zsűri tagjait minél ötletesebben, szellemesebben, hogy „a ti
iskolátok a legjobb a világon”! Azaz soroljatok fel vagy akár mutassatok be minél több érvet az iskolátok
mellett, amiért jó oda járni; egyszóval mutassátok be az iskolátokat! Érvek lehetnek például: az iskola 
hangulata, programok, szakkörök, kirándulások, a közösség, az épület vagy a szép környezet stb. (Lehet
akár reklámverset is szavalni, táncolni, énekelni; rajzolhattok a táblára stb.!) 
 



BOLYAI ANYANYELVI CSAPATVERSENY 
FŐVÁROSI DÖNTŐ – SZÓBELI (2006. DECEMBER 2.) 

7. osztály 
 
Az itt következő két feladatot 15 perces felkészülési idő után kell a zsűri előtt ismertetnetek, legfeljebb 5
percben. Ezt követően kell további 4 percben bemutatnotok a szabadon választott produkciótokat. 
 
1. feladat (2 pont): 
Az a) és b) pontban egy-egy jól ismert regényszereplő becenevét olvashatjátok. Adjátok meg a teljes
nevüket (vezeték- és keresztnév)! Hol szerepelnek? (A szerző nevét és a mű címét kérjük.) 
 a) Tutajos 
 b) Bütyök 
 
 
2. feladat (5 pont): 
Adjatok elő egy rövid éttermi jelenetet (1 pincér és 3 vendég) úgy, hogy főneveket egyáltalán nem 
használhattok! A pincér felveszi a rendelést, a vendégek pedig az alábbiakat kérik tőle: 
 1. vendég: marhapörkölt főtt krumplival és uborkasalátával, 
 2. vendég: gombás pizza és paradicsomlé, 
 3. vendég: halászlé, mákos tészta és ásványvíz. 
(Segítségül leírjuk, hogy például rántott csirkét rizzsel így kérhetnétek: „Kérek egy olyat, ami korábban, 
míg élt, csipogott és kapirgált, de most ki van rántva; és sok, apró, főtt fehéret kérek hozzá.”) 

 

BOLYAI ANYANYELVI CSAPATVERSENY 
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8. osztály 
 
Az itt következő két feladatot 15 perces felkészülési idő után kell a zsűri előtt ismertetnetek, legfeljebb 5
percben. Ezt követően kell további 4 percben bemutatnotok a szabadon választott produkciótokat. 
 
1. feladat (2 pont): 
Az a) és b) pontban egy-egy közismert irodalmi nőalak becenevét olvashatjátok. Melyik kinek a
kedvese/felesége? Mely irodalmi művekben szerepelnek? (A szerző nevét és a mű címét kérjük.) 
 a) Iluska 
 b) Vicuska 
 
 
2. feladat (5 pont): 
Adjatok elő egy rövid éttermi jelenetet (1 pincér és 3 vendég) úgy, hogy főneveket egyáltalán nem 
használhattok! A pincér felveszi a rendelést, a vendégek pedig az alábbiakat kérik tőle: 
 1. vendég: marhapörkölt főtt krumplival és uborkasalátával, 
 2. vendég: gombás pizza és paradicsomlé, 
 3. vendég: halászlé, mákos tészta és ásványvíz. 
(Segítségül leírjuk, hogy például rántott csirkét rizzsel így kérhetnétek: „Kérek egy olyat, ami korábban, 
míg élt, csipogott és kapirgált, de most ki van rántva; és sok, apró, főtt fehéret kérek hozzá.”) 
 


