
A regény a fociról szól. Ha foci, akkor totó!

Töltsétek ki a „totószelvényt”, azaz karikázzátok be az alábbi kérdésekre a helyes 

választ! ELÉRHETŐ: MAX. 13+1 PONT

1. Miért kezdett naplót írni Dinyó?
1. mert unatkozott
2. mert úgy érezte, dokumentálnia kell a focipálya rendbehozását
X. hogy örüljön a papírboltos

2. Melyik napon kezdte el a naplóírást ténylegesen?
1. március 21.
2. november 9.
X. május 6.

3. Kik voltak kezdetben Dinyó gyakorlásának nézői?
1. a madarak
2. senki
X. szülei és nővére

4. Miért nem a focipályán játszottak a fiúk?
1. mert gazos és göröngyös volt
2. mert ott a falu felnőttcsapata edzett
X. mert ott nem lehetett „dekázni”

5. Honnan kapta Kristóf a Dinyó becenevet?
1. Lapát nevezte el, Dinyó = dinka (féleszű)
2. az apja adta neki ezt a nevet, a híres focista, Ronaldinho neve alapján
X. a tiszteletes keresztelte el így, mert nem tetszett neki a Kristóf név
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I. Szövegértési feladatok   ÖSSZESEN MAX. 20 PONT

Tóth-Máthé Miklós: Pecúrok
5. FORDULÓ
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Kedves Diákok!
A második félévben egy lelkes fiúkból szerveződő focicsapatról 

olvashattok. Nemcsak a fiúknak lesz érdekes és izgalmas!
Az 5. forduló megoldásához Kármán Tibor: Egy focista naplójá-
ból című regényének első 36 oldalát kell figyelmesen elolvasno-

tok! (A bevezetőtől augusztus 18-ig terjedő rész.)



6. Melyik bibliai szakaszról szólt az igehirdetés, amelyet Dinyó először meghallgatott?
1. Pál levele a galatákhoz 6,7
2. Mózes I. könyve 8,22
X. Jakab levele 1,22

7. Kiről írta ezt Dinyó a naplóban: „Úgy látszik, vannak emberek, akik a szeretetüket nem
 szavakkal fejezik ki, hanem tettekkel…”?

1. Borostyán Bernát tiszteletesről
2. az öreg Bordásról
X. Bori néniről

8. Kinek a szavait idézte a tiszteletes: „Ha tudnám is, hogy holnap elpusztul a világ, 
 még akkor is ültetnék egy almafát.”?

1. Jézus mondta ezt egyik példázatában
2. Jóel próféta könyvéből idézett (1,12)
X. Luther Márton

9. Miről szólt az a keleti mese, amelyet a tiszteletes az egyik edzés után elmondott 
 a fiúknak?

1. a gondoskodásról
2. a gyűlöletről
X. a hűségről

10.  Puskás, Nyíl, Törő, Ebedli. Kik ők?
1. a bivalyosi kölyök futballcsapat tagjai
2. híres magyar válogatott focisták
X. Dinyó apjának régi barátai

11.  Ki lett a kölyökcsapat kapitánya?
1. Lapát
2. Dinyó
X. Zsiráf

12.  Hogyan nevezte a tiszteletes a futball-labdát?
1. „varázsgömb”
2. „gömbölyű ördög”
X. „kerek csodaszer”

13.  Mi a „brazil kör”?
1. Brazília futballválogatottjának rajongói klubja
2. az edzésen a gyakorlatok helyszíneit kör alakban helyezik el, ezeken pihenő nélkül kell 

elvégezni a feladatokat
X. hétérintéses, dekázós trükk a fociban 

(jobb láb - jobb térd - jobb váll - fej - bal váll - bal térd - bal láb)
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+ 1. Bivalyos – Csapi, augusztus 11.
(Gondoljatok arra, hogy az igazi totószelvény kitöltésekor azt kell jelölni, hogy az első helyen írt (1) vagy a második 

helyen írt (2) csapat győzött, vagy döntetlen (X) lett az eredmény.)

1.
2.
X.

A tiszteletes egy Héraklészról szóló történetet mondott a mérkőzés után a fiúknak.

E történet egyik mondata van elrejtve „Héraklész oszlopain”. Ha helyes sorrendbe 

állítjátok az oszlopokat, vízszintesen olvashatóvá válik a mondat.

 ELÉRHETŐ: MAX. 3 PONT

A mondat így szól: ......................................................................................................................................

Mi a neve a másik asszonynak? ..............................................................................................................
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I.3

A tiszteletes egy Héraklészról szóló történetet mondott a mérkőzés után a fiúknak.

Mit neveznek valójában „Héraklész oszlopainak?”

 ELÉRHETŐ: MAX. 3 PONT

.........................................................................................................................................................................

Forrás: ............................................................................................................................................................

Az első tétmérkőzését játszó focicsapatnak szüksége van egy lelkesítő csapatindulóra.

Írjatok egy két versszakos, jó ritmusú, páros rímű, felező nyolcas versformájú csapatindulót! 

Záruljon a könyvbeli csatakiáltással!

A mérkőzések elején vagy végén csapatfotót szoktak készíteni a játékosokról.

Legyetek most Ti a fotósok! Készítsétek el a bivalyosi kölyökcsapat „fotóját”! Dolgozhattok szí-

nes ceruzával, filctollal, festékkel és számítógépes programmal is!

Segíthet: https://bit.ly/1c8AYVe – (Figyelem! A program csak portré készítésére alkalmas!)

Tóth-Máthé Miklós: Pecúrok
5. FORDULÓ

Jó olvasást, 
jó munkát kívánunk! 

Áldás, békesség!
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AZ 5. FORDULÓ MEGOLDÁSAIT 
2019. február 20. éjfélig várjuk 
szkennelt formában 

a palyazat.reftan@reformatus.hu 
e-mail címre.

II. Szövegalkotási feladat  ÖSSZESEN MAX. 10 PONT

III. Kreatív feladat  ÖSSZESEN MAX. 10 PONT

mailto:palyazat.reftan@reformatus.hu

