
Ebben a részben a meccsek hangulatából is kapunk ízelítőt, és sok más is történik...

Fejtsétek meg a rejtvényt! ELÉRHETŐ: MAX. 8 PONT
I.1

I. Szövegértési feladatok   ÖSSZESEN MAX. 20 PONT
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Kedves Diákok!
A 6. forduló megoldásához Kármán Tibor: Egy focista naplójá-
ból című regényének 37-71. oldalát kell figyelmesen elolvasno-
tok! (Augusztus 18-tól a következő év július 17-ig terjedő rész.)

 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. MEGHATÁROZÁSOK:

1. A karatés fiú vezetékneve, ő húzta meg Anna 

haját.

2. Itt rúgta Dinyó az első 11-es gólt.

3. A két focisulis srác egyike, akik februárban 

érkeztek a csapathoz.

4. Az október 14-i be jegyzés ben a meccs 

helyszí ne.

5. Ellenük játszották a bivalyosiak az első, hazai 

pályás meccset.

6. Annácska vezetékneve.

7. Annácska kedvence az ilyen ízű fagylalt.

8. Elsőként ő járt hittanra Palival.

I.2
A színnel jelölt sorban kialakult szó a Tiszteletes egy mondatában szerepel, melyet 

az egyik meccs előtt mondott a fiúknak. Hogyan szól a mondat?

 ELÉRHETŐ: MAX. 1 PONT

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

.........................................................................................................................................................................
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I.3
Megkaptuk a Bivalyosi Évkönyv sportrovatának piszkozatát, mely az „elmúlt egy 

év” eseményeit foglalja össze címszavakban. A korrektor sajnos megbetegedett 

(influenzás), így nektek kell átnézni a híreket. Javítsátok ki a hibákat! (Nem helyes-

írási, hanem tartalmi hibák!) ELÉRHETŐ: MAX. 5 PONT

Szenzációs eredmény szüle-
tett a Bivalyos–Sárd meccsen! 
Kölyökcsapatunk 5:0 arányú 

győzelmet aratott!

Csapatunk erőssége a letáma-
dásos taktika – nyilatkozta 
Borostyán Béla tiszteletes, 

a csapat edzője.

Június 18-án átadták 
a bivalyosi sporttelepet.

Június 1.
Fekete karszalaggal játszott

 a bivalyosi kölyökcsapat 
egy társuk halála miatt.

A július 3-án rendezett 
kupameccsen Kárpáti Kristóf 

11-es góljával egyenlített 
csapatunk. 

A Tiszteletes benevezte a csapatot az országos serdülő kupába! 
Az első meccset Doroszló ellen játszották, hazai pályán!

A HIBÁK JAVÍTÁSA:

1. ......................................................................................................................................................................

2. ......................................................................................................................................................................

3. ......................................................................................................................................................................

4. ......................................................................................................................................................................

5. ......................................................................................................................................................................



I.4
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Ismeritek a barkochba játékot? A kérdésekre adott válaszokból kell kitalálnotok, 

kire vagy mire gondoltunk! ELÉRHETŐ: MAX. 6 PONT

a) b)

Tárgy? – Nem. Tárgy? – Igen.

Személy? – Igen. A meccseken használják? – Nem.

Nő? – Nem. A focipályán látható? – Nem.

Bivalyoson lakik? – Igen. Az öltözőben található? – Igen.

Szereti a focit? – Igen. Fémből készült? – Nem.

Ő segíti a csapat munkáját? – Nem. Műanyagból van? – Nem.

Dinyó rokona? – Nem. Fából van? – Igen.

Kijár a meccsekre? – Igen. Ülnek rajta? – Nem.

Ott van minden edzésen és meccsen? – Igen. Téglalap alakú? – Igen.

Van simlisapkája? – Igen. Lehet rá krétával írni? – Igen.

Megfejtés (név): .................................................... Megfejtés: ....................................................

c)

Tárgy? – Nem.

Személy? – Nem. 

Fogalom? – Igen.

A focival kapcsolatos? – Nem.

A vallással kapcsolatos? – Igen.

A Bibliában szerepel? – Igen.

Az Újszövetségben? – Nem.

Mózessel kapcsolatos? – Igen.

Ez volt a témája a prédikációnak, mikor Anna elment Dinyóval a templomba? – Igen.

  

Megfejtés: ....................................................



„Magyar emberhez nem méltó a gyávaság és a cserbenhagyás” – mondja a Tiszteletes egy alka-

lommal. Mit gondoltok erről?

Érveljetek az állítás mellett és/vagy ellen! 

Segítségül: 

▶ Keressétek meg az ebben a fordulóban kijelölt részből ezt a mondatot!

▶ Értelmezzétek a szövegkörnyezetben!

▶ Gondoljátok végig, hogy elfogadjátok-e ezt a véleményt, vagy másként gondoljátok!

▶ Gyűjtsetek érveket, és rangsoroljátok azokat!

▶ Hozzatok saját példát!

▶ Keressetek ide illő bibliai igeszakaszt!

Dinyó és Anna szerelmesek. A regény idején még nem létezett okostelefon és chat. Képzeljétek bele 

magatokat a helyükbe, és „cseteljetek”! Használjátok bátran az emotikonokat is!  (Legalább 5 

„megszólalása” legyen mindkét szereplőnek!)

Ajánlott oldal: https://www.classtools.net/FB/home-page
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Jó olvasást, 
jó munkát kívánunk! 

Áldás, békesség!
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A 6. FORDULÓ MEGOLDÁSAIT 
2019. március 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

https://www.classtools.net/FB/home-page
mailto:palyazat.reftan@reformatus.hu

