
BOLYAI ANYANYELVI CSAPATVERSENY 
ORSZÁGOS DÖNTŐ – SZÓBELI (2007. DECEMBER 1.) 

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): 

a) Az alábbiakban nagyon hasonló jelentésű szavakat találtok egymás mellett, amelyek között mégis
van valami jelentésbeli különbség. Ezt a különbséget magyarázzátok meg! 

bátor – vakmerő 
 

b) Határozzátok meg a lehető legpontosabban a következő igealakot (mód, idő, szám, személy)! 
lennénk 

 
 
2. feladat (5 pont): 
Mutassátok be szavak nélkül, pantomimmal (némajátékkal) a Piroska és a farkas című mesét! Lehetőség
szerint mind a négy fontos szereplő (Piroska, farkas, nagymama, vadász) jelenjen meg az előadásotokban!
Ügyeljetek a minél kifejezőbb arcjátékra és mozdulatokra! Erre a feladatrészre legfeljebb 3 percet
szánjatok! 
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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): 

a) Az alábbiakban nagyon hasonló jelentésű szavakat találtok egymás mellett, amelyek között mégis
van valami jelentésbeli különbség. Ezt a különbséget magyarázzátok meg! 

művelt – bölcs 
 

b) Határozzátok meg a lehető legpontosabban a következő igealakot (mód, idő, szám, személy)! 
mentek volna 

 
 
2. feladat (5 pont): 
Mutassátok be szavak nélkül, pantomimmal (némajátékkal) a Piroska és a farkas című mesét! Lehetőség
szerint mind a négy fontos szereplő (Piroska, farkas, nagymama, vadász) jelenjen meg az előadásotokban!
Ügyeljetek a minél kifejezőbb arcjátékra és mozdulatokra! Erre a feladatrészre legfeljebb 3 percet
szánjatok! 
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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): 

a) Az alábbiakban nagyon hasonló jelentésű szavakat találtok egymás mellett, amelyek között mégis
van valami jelentésbeli különbség. Ezt a különbséget magyarázzátok meg! 

ellenség – ellenfél 
 

b) Határozzátok meg a lehető legpontosabban a következő igealakot (mód, idő, szám, személy)! 
igyék 

 
 
2. feladat (5 pont): 
Az alábbiakban egy jól ismert, kedves népdal szövegét olvashatjátok. Ennek a dalnak az alaphelyzetéből
kiindulva találjatok ki és mutassatok be egy legfeljebb 3 perces, bármilyen tréfás / izgalmas / csattanós /
tanulságos jelenetet! Ez lehet párbeszédes, énekes vagy akár némajáték is, tetszésetek szerint. 
 

Egy boszorka van, 
három fia van, 
iskolába jár az egy, 
másik bocskort varrni megy, 
a harmadik kinn a padon 
a dudáját fújja nagyon, 
de szép hangja van, 
dana-dana-dan. 
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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): 

a) Az alábbiakban nagyon hasonló jelentésű szavakat találtok egymás mellett, amelyek között mégis
van valami jelentésbeli különbség. Ezt a különbséget magyarázzátok meg! 

veszekszik – vitázik 
 

b) Határozzátok meg a lehető legpontosabban a következő igealakot (mód, idő, szám, személy)! 
tessék 

 
 
2. feladat (5 pont): 
Az alábbiakban egy jól ismert, kedves népdal szövegét olvashatjátok. Ennek a dalnak az alaphelyzetéből
kiindulva találjatok ki és mutassatok be egy legfeljebb 3 perces, bármilyen tréfás / izgalmas / csattanós /
tanulságos jelenetet! Ez lehet párbeszédes, énekes vagy akár némajáték is, tetszésetek szerint. 
 

Egy boszorka van, 
három fia van, 
iskolába jár az egy, 
másik bocskort varrni megy, 
a harmadik kinn a padon 
a dudáját fújja nagyon, 
de szép hangja van, 
dana-dana-dan. 

 
 


