BOLYAI ANYANYELVI CSAPATVERSENY
ORSZÁGOS DÖNTŐ – SZÓBELI (2011. DECEMBER 10.)

Megoldások
3. osztály:
1. feladat: Kérdezzétek meg a többi gyereket, hogy hoztak-e magukkal labdát!
2. feladat: Petőfi Sándor: Anyám tyúkja (A költő mondja Morzsa kutyának, amikor hazalátogatott édesanyjához, hogy jól viselkedjen, ne bántsa a tyúkot.)
4. osztály:
1. feladat: Az időjárás-előrejelzés szerint holnap valószínűleg jó idő lesz.
vagy: Az időjárás-előrejelzés szerint holnap valószínű, hogy jó idő lesz.
2. feladat: Saint-Exupéry: A kis herceg (A róka mondja a kis hercegnek, miután az a Földre érkezve megszelídítette őt.)
5. osztály:
1. feladat: a hiszékenység alapvetően rossz tulajdonság, gyakran butasággal jár együtt
2. feladat: Arany János: Mátyás anyja (Szilágyi Örzsébet/Erzsébet, azaz Mátyás anyja írja levélben fiának,
Hunyadi Mátyásnak, aki éppen Prágában raboskodik.)
6. osztály:
1. feladat: a rátarti negatív tulajdonság: az ilyen ember öntelt, beképzelt
2. feladat: Petőfi Sándor: János vitéz (Az óriások királya mondja fenyegetően Jancsinak/János vitéznek, amikor meghívja lakomázni.)
7. osztály:
1. feladat: fáradság: fáradozás; fáradtság: fáradt állapot
2. feladat: Gárdonyi Géza: Egri csillagok (Dobó István mondja az egri várvédőknek az eskütétel előtt.)
8. osztály:
1. feladat: helyt ad: ’elfogad’, ’figyelembe vesz’ (pl. a bíróság helyt adott a fellebbezésnek);
helyet ad: (szó szerint) ’helyet biztosít valakinek/valaminek’
2. feladat: Gárdonyi Géza: Egri csillagok (Dobó István mondja az egri várvédőknek az eskütétel előtt.)

Pontozási útmutató
1. feladat (maximum 2 pont):
3-4. osztály: a hiba kijavítása: 2 pont (1 pont nem adható)
5-8. osztály:
− mindkét szó/kifejezés helyes magyarázata és a különbségek feltárása: 2 pont
− ha az egyik szó/kifejezés magyarázata kicsit homályos (nem dönthető el egyértelműen, hogy jó-e a megoldás): 1 pont
− ha mindkét szó/kifejezés magyarázata homályos vagy rossz, nem derül ki a kettő közti különbség: 0 pont
2. feladat (maximum 5 pont):
Válaszelemenként 1-1 pont adható, a következő megoszlásban: a költő/író neve: 1 pont, a mű címe: 1 pont, ki
mondja: 1 pont, kinek: 1 pont, hol/milyen körülmények között: 1 pont.

Szabadon választott produkció (minden évfolyamon)
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

