
Fejtsétek meg a szavakat az alábbi kódtáblázat segítségével! Az egy csoportba tar-

tozó szavakat egy-egy regényben szereplő dolog köti össze. Találjátok ki ezt a közös 

dolgot is! ELÉRHETŐ: MAX. 6 PONT

A KÓDOLT SZAVAK:  A MEGFEJTETT SZAVAK:

a)

@4 #5 #6 #3 @1 @8  _____________________________________

@6 &2 %5 #8 %6  _____________________________________

@6 @8 #2 &4 &2 @6 &2 %3 #8 &3 &1 @8 %1  _____________________________________

&6 &2 @6 %7  _____________________________________

Mi köti össze a szavakat? __________________________________________________________

_______________________________________________________________________________ 

I.1

I. Szövegértési feladatok   ÖSSZESEN MAX. 20 PONT
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Kedves Diákok!
Ezzel a fordulóval véget ér a Református Tananyagfejlesztő Csoport „Koli és 
foci” olvasópályázata. Nyári szünet és búcsúzás… lehetne a címe az utolsó 
fordulónak – a könyvben és a versenyünkben is. A 8. feladatlap megoldásá-
hoz Kármán Tibor: Egy focista naplójából című regényének 99-134. oldalát 

kell figyelmesen elolvasnotok! ( Június 22-től a végéig.)

% & # @
1 a á b c
2 d e é f
3 g h i í
4 j k l m
5 n o ó ö
6 ő p r s
7 t u ú ü
8 ű v y z



b)

&3 #3 #6 %2 &2 @6 %2 _____________________________________

@2 &2 %2 %2 %4 _____________________________________

#3 %5 %7 @6 _____________________________________

#1 #3 @8 %7 %1 @6 @6 _____________________________________

Mi köti össze a szavakat? __________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

Tiszteletes vs. BMW-s... 

Az alábbi nyelvi játék megfejtése egy szólás, melyet a BMW-s mondott (hibásan) egy alkalommal a 

Tiszteletesnek.

az eredeti szó a módosított szó a cserebetű

BÁJ BAJ A

KECSKE
RAG

MUTATÓ

HÉT

FÜRJ

SZŰR

MÁZOL

BÉKA

BŰVÉSZ

HAT

Kármán Tibor: Egy focista naplójából

8. FORDULÓ

2

I.2
Az alábbi szavak megjelölt betűjét cseréljétek ki egy másik betűre úgy, hogy az is 
értelmes szó legyen! Ha a helyes betűt találjátok meg, akkor ezeket a cserebetűket 
összeolvasva kapjátok meg a mondatot.  ELÉRHETŐ: MAX. 10 PONT



az eredeti szó a módosított szó a cserebetű
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A Tiszteletes két héttel később válaszol a menedzsernek erre a mondatra. Hogyan?

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

Mit üzen ezzel? ___________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

A fordulóban kijelölt részben több olyan mondatot is olvashatunk, amely szólásmondás vagy ak-

ként is értelmezhető lenne. 

Ha nem akarsz megégni, ___________________________________________________________ 

Minden hegy után ________________________________________________________________ 

Aki túl sokat van a napon, __________________________________________________________ 

Sok a kombájnos,  _________________________________________________________________ 
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I.3
Keressétek meg a kijelölt részben ezeket a mondatokat, és egészítsétek ki  az itt 
látható mondatkezdeteket! ELÉRHETŐ: MAX. 4 PONT
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Jó olvasást, 
jó munkát kívánunk! 

Áldás, békesség!
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A 8. FORDULÓ MEGOLDÁSAIT 
2019. május 20. éjfélig  
szkennelt formában 

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

II. Szövegalkotási feladat  ÖSSZESEN MAX. 10 PONT

III. Kreatív feladat  ÖSSZESEN MAX. 10 PONT

Dinyó a velencei nyaraláson megismerkedik Vicával, akinek jelszava: „Élj a mának!”

Fogalmazzátok meg a véleményeteket ezzel kapcsolatban! Adjatok tanácsot Vicának, ho-

gyan érdemes élni az életet! Ha van kedvetek, mindezt Dinyó helyében tegyétek meg!

Nyári szünet és búcsúzás – készítsetek egy montázst rajzokból, képekből, feliratokból stb. ezzel a 

címmel! Kapcsolódjon a regény mondanivalójához is!
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