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

MEGOLDÁSOK ÉS PONTOZÁSI ÚTMUTATÓ
5. osztály
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?”
Megoldás és pontozás:
a) Petőfi Sándor írta az öccséhez. (1 pont, de csak akkor, ha a válasz mindkét eleme jó.)
b) Petőfi Sándor írta Arany Lacinak (nem az a lényeg, hogy tudja, hogy Arany János fiáról, hanem, hogy
Arany Laciról van szó). (1 pont, de csak akkor, ha a válasz mindkét eleme jó.)

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.!)
Szempontok a pontozáshoz (0-től 5 pontig):
– mindenki szerepel-e,
– az érvek száma + meggyőző ereje,
– a bemutató színvonala (változatosság, ötletesség stb.),
– a bemutató nyelvi minősége (hangerő, artikuláció, szókincs stb.)

3. feladat (9 pont):
A szabadon választott produkció bemutatása legfeljebb 4 percben.
Szempontok a pontozáshoz (0-től 9 pontig):
– témaválasztás, kidolgozottság
– az előadás színvonala (változatosság, ötletesség stb.),
– az előadás nyelvi minősége (hangerő, artikuláció, szókincs stb.),
– csapatszellem, felkészültség
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MEGOLDÁSOK ÉS PONTOZÁSI ÚTMUTATÓ
6. osztály
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
Megoldás és pontozás:
a) Matula bácsi a gazda, Fekete István „Tüskevár” című regényében szerepel. (1 pont, de csak akkor, ha a
válasz mindhárom eleme jó.)
b) A „simabőrű” (esetleg elfogadható válasz: vadász, erdész) a gazda, Fekete István „Vuk” című
regényében (vagy/és az ebből készült rajzfilmben) szerepel. (1 pont, de csak akkor, ha a válasz
mindhárom eleme jó.)

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.!)
Szempontok a pontozáshoz (0-től 5 pontig):
– mindenki szerepel-e,
– az érvek száma + meggyőző ereje,
– a bemutató színvonala (változatosság, ötletesség stb.),
– a bemutató nyelvi minősége (hangerő, artikuláció, szókincs stb.)

3. feladat (9 pont):
A szabadon választott produkció bemutatása legfeljebb 4 percben.
Szempontok a pontozáshoz (0-től 9 pontig):
– témaválasztás, kidolgozottság
– az előadás színvonala (változatosság, ötletesség stb.),
– az előadás nyelvi minősége (hangerő, artikuláció, szókincs stb.),
– csapatszellem, felkészültség
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MEGOLDÁSOK ÉS PONTOZÁSI ÚTMUTATÓ
7. osztály
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
Megoldás és pontozás:
a) Ladó Gyula Lajos (elfogadható Lajos nélkül is), Fekete István „Tüskevár” című regényében szerepel.
(1 pont, de csak akkor, ha a válasz mindhárom eleme jó.)
b) Pondorai Béla, Fekete István „Tüskevár” című regényében szerepel. (1 pont, de csak akkor, ha a
válasz mindhárom eleme jó.)

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.”)
Szempontok a pontozáshoz (0-től 5 pontig):
– mennyire sikerül elkerülni a főnevek használatát,
– mennyire pontosak a körülírások,
– a feladatban kért összes elemet (ételnevek stb.) körülírják-e, azaz teljesítik-e a feladatot,
– nyelvi minőség (hangerő, artikuláció stb.)

3. feladat (9 pont):
A szabadon választott produkció bemutatása legfeljebb 4 percben.
Szempontok a pontozáshoz (0-től 9 pontig):
– témaválasztás, kidolgozottság
– az előadás színvonala (változatosság, ötletesség stb.),
– az előadás nyelvi minősége (hangerő, artikuláció, szókincs stb.),
– csapatszellem, felkészültség
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MEGOLDÁSOK ÉS PONTOZÁSI ÚTMUTATÓ
8. osztály
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
Megoldás és pontozás:
a) Kukoricza Jancsi/János vitéz kedvese/felesége, Petőfi Sándor „János vitéz” című művében szerepel.
(1 pont, de csak akkor, ha a válasz mindhárom eleme jó.)
b) Bornemissza Gergely kedvese/felesége, Gárdonyi Géza „Egri csillagok” című művében szerepel.
(1 pont, de csak akkor, ha a válasz mindhárom eleme jó)

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.”)
Szempontok a pontozáshoz (0-től 5 pontig):
– mennyire sikerül elkerülni a főnevek használatát,
– mennyire pontosak a körülírások,
– a feladatban kért összes elemet (ételnevek stb.) körülírják-e, azaz teljesítik-e a feladatot,
– nyelvi minőség (hangerő, artikuláció stb.)

3. feladat (9 pont):
A szabadon választott produkció bemutatása legfeljebb 4 percben.
Szempontok a pontozáshoz (0-től 9 pontig):
– témaválasztás, kidolgozottság
– az előadás színvonala (változatosság, ötletesség stb.),
– az előadás nyelvi minősége (hangerő, artikuláció, szókincs stb.),
– csapatszellem, felkészültség

