BOD PÉTER
ORSZÁGOS
KÖNYVTÁRHASZNÁLATI VERSENY
2010/2011. tanév
Országos forduló

I. kategória, 7-8. évfolyam
Írásbeli feladatlap
megoldókulcs
A 2. feladatlaphoz melléklet tartozik.

Az 1. feladatlapon elért pontszám:

/ 38 pont

A 2. feladatlapon elért pontszám:

/ 561 pont

Elért pontszám összesen:

/941 pont
70% = 66 pont

Üdvözlünk kedves javításban résztvevı kolléga!
Köszönjük, hogy részt vesz ebben a munkában és
ezzel
is
támogatja
a
könyvtárhasználati
tehetséggondozást.
A versenyzıi feladatlapot oly módon alakítottuk
megoldókulccsá,
hogy
eredeti
szerkezetét
meghagytuk, és vastag dılt betőkkel írtuk be a helyes
válasz(oka)t és dılt betővel a pontozási útmutatót.
Kérjük, ügyeljenek az anonim javítás feltételeinek
biztosítására! A javítás akkor kezdıdhet meg, ha már
az összes versenyzı feladatlapja egy helyen van. A
tanulók neve legkorábban az összes feladatlap
kijavítása után kerülhet rá a feladatlapokra.
A javítás eredményét rögzítsék jegyzıkönyvben!
Tapasztalatokban gazdag javítást kívánunk!
A versenyszervezık
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Szerkesztési hiba miatt utólag 4 ponttal növelt érték.

„Semmi fáradalmat ne tarts haszontalannak!”

1.
A blogon linkgyőjteményt állítotok össze, ahová többek között a Magyar Elektronikus Könyvtár (MEK) oldalát
is felveszitek.
a) Mi a MEK fıoldalának internetcíme?
http://www.mek.oszk.hu/
1 pont
A MEK és az internet segítségével válaszolj a következı kérdésekre! Add meg forrásod is! Ha a MEK-ben
találtad, akkor elegendı odaírnod: MEK. Ha máshol, akkor a weboldal címét add meg! Ne az internetcímét!
b) Ezen feladatlap mottója nektek is tetszik, de kitıl származik?
Forrás:

Citatum
Idézet győjtemény

Jules Verne
Poet
SzepIdezet.hu A legszebb idézetek

A fentiek közül bármelyik, és további helyes válaszok is elfogadhatók.
c) Melyik regényében találod a Málta partvidékén c. fejezetet?

1+1 pont

Sándor Mátyás
MEK
Jules Verne

Forrás címe:

A fentiek közül bármelyik, és további helyes válaszok is elfogadhatók.
d) Mikor írta ezt a mővét?
Forrás címe:

1+1 pont

1885
Irodalmi Jelen
Wikipédia A szabad enciklopédia
Wikiforrás

A fentiek közül bármelyik, és további helyes válaszok is elfogadhatók.

1+1 pont

e) A fejezetben sok földrajzi nevet találtok. Állapítsd meg, hogy melyik országban találhatók ma!
Földrajzi név
Carrara
Cardiff
Parosz
Raguza
Swansea

Mai ország

Minden pontosan megadott
országnév 1 pont.

Olaszország
Egyesült Királyság
Görögország
Horvátország
Egyesült Királyság (Ausztrália)

Összesen max. 5 pont

f) Egyik közülük két okból is kakukktojás. Melyik az és miért?

1.
2.
3.
3 pont 4.
g) Az internet segítségével határokon átnyúlóan is könnyen népszerősíthetitek az olvasást, a gyermekirodalmat. 5.
Blogotok rendszeres olvasói a szatmárnémeti Hám János Iskolaközpont tanulói is. Segítsetek nekik abban, hogy 6.
megadjátok a fenti mőnek iskolai könyvtárukban megtalálható egyik kiadásának pontos bibliográfiai adatait!
7.
8.
Verne, Jules: Sándor Mátyás, Regény, 3. kiad., Bukarest, Ifjúsági Könyvkiadó, 1956.
(8374) 9.
Verne, Jules: Sándor Mátyás, Bukarest, Elıre Kiskönyvtára, 1972.
(nincs) 10.
Verne, Jules: Sándor Mátyás, Regény, 5. kiad., Bp., Móra, 1969.
(9730) 11.
Verne, Jules: Sándor Mátyás, Regény, 6. kiad., Bp., Móra, 1976.
(9640) 12.
13.
A következı helyesen megadott bibliográfiai adatokért 1-1 pont jár: szerzı, cím, hely, kiadó, év
14.
Az adatok bármely elterjedt hivatkozási stílusban elfogadhatók.
Összesen max. 5 pont
15.
Adj meg egy leltári számot is a mőhöz!
16.
A fenti listában a bibliográfiai adatok mellett található zárójeles számok az adott kiadás leltári számai.
17.
Az a leltári szám fogadható el, amely a versenyzı által megadott kiadáshoz tartozik.
1 pont 18.
19.
Az egész feladat összesen 21 pont.
20.
21.

Raguza,
mert ma már ilyen néven nem létezik. Mai neve Dubrovnik.
mert Horvátország nem az EU tagállama
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2.
Miközben a linkgyőjteményt készítetted, rátaláltál a Gyermekirodalmi adatbázisra. Hatására egy három
tételes ajánlólistát állítasz össze a blogra 11-14 éves fiúknak.
a) Az ajánló bibliográfiád betőrendben:

Pl.:
Dékány András: Robinson utolsó kalandja, Bp., Unikornis K., 1997.
Jones, Allan Frewin: Ízisz könnyei, Bp., Móra, 2006.
Sachar, Louis: David nem hagyja magát, Bp., Animus K., 2002.
Szentiványi Jenı: Tizenkét halálos perc, Bp., Falukönyv-Ciceró Kvk., 1998.
Verne, Jules: Nemo kapitány, Bp., Unikornis K., 1999.
22.
23.
24.
A következı helyesen megadott bibliográfiai adatokért 1-1 pont jár: szerzı, cím, hely, kiadó, év
25.
Tételenként max. 5 pont adható.
Az adatok bármely elterjedt hivatkozási stílusban elfogadhatók.
26.
27.
A betőrendben megadott bibliográfia további 1 pont.
28.
Összesen 16 pont 29.
30.
b) Mi a Gyerekirodalmi adatbázis nyitóoldalának a webcíme?
31.
http://www.ki.oszk.hu/gyerekirodalom
32.
Csak a pontos URL-ért jár pont, hiszen betőtévesztés esetén az oldal sem található meg.
1 pont 33.
34.
35.
36.
Összesen az egész feladat 17 pont.
37.
38.
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BOD PÉTER ORSZÁGOS KÖNYVTÁRHASZNÁLATI VERSENY
országos forduló, 2010/2011
I. kategória
2. rész
A megoldás során nem használható az internet.
A feladatlaphoz Kányádi Sándorról szóló melléklet tartozik.
A versenyzı tanuló kódszáma:
A 2. feladatlapon elért pontszám:

/ 56 pont

3.
A leggyakrabban kölcsönzött szerzık
2003-ban és 2008-ban a nyolc városi könyvtárban
(A kölcsönzések számának feltüntetésével)
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.

2003
Daniels, Lucy
Disney, Walt
Wilson, Jacqueline
Fekete István
Pol, Anne-Marie
Kastner, Erich
Rowling, J. K.
Nógrádi Gábor
Clement, Claude
Rushton, Rosie
Molnár Ferenc
Sachar, Louis
Cabot, Meg
Lindgren, Astrid
Tolkien J. R. R.
Köthe, Rainer
Lamb, Kathryn
Stine, R. L.
Deary, Terry
Shan, Darren

353
324
160
149
149
140
136
131
124
116
95
76
73
69
67
60
53
52
51
47

2008
Brezina, Thomas
Cabot, Meg
Stilton, Geronimo
Rowling, J. K.
Wilson, Jacqueline
Simon, Francesca
Daniels, Lucy
Nógrádi Gábor
Clement, Claude
Delahaye, Gilbert
Disney, Walt
Schröder, Patricia
Lenhard, Elizabeth
Masannek, Joachim
Fekete István
Janikovszky Éva
Shan, Darren
Horowitz, Anthony
Molnár Ferenc
Böszörményi Gyula

1557
329
373
201
166
129
124
123
104
97
94
88
88
87
84
82
81
74
60
57

Blogotokon
közvélemény-kutatást terveztek arról, hogy a
kötelezı olvasmányokon kívül
mit olvasnak még szívesen társaitok. Elıtte tájékozódtok a
korábbi felmérésekbıl!
A táblázatot a blogon is érdemes
lenne
közölni,
néhány
figyelemfelhívó mondattal. A
táblázat tanulmányozása után
egészítsd ki a mondatokat!

Forrás: Péterfi Rita: Mi tudunk az iskolán
túli világról? Amit a 10-12 évesek az
iskolai kötelezı olvasmányokon kívül a
maguk kedvére olvasnak In:
Elektronikus Könyv és Nevelés, 2. sz.
URL:
http://www.tanszertar.hu/eken/2009_0
2/pr_0902.htm Utolsó letöltés:
2011.02.15.

a) Nem változott a helyezése
______Nógrádi Gábor_____________-nak, de 2008-ban nyolccal kevesebb könyvét kölcsönözték ki.
b) 2008-ban ___(kettıvel) több_________ magyar szerzı szerepel a listán, mint 2003-ban.
c) _____Kastner, Erich_________ könyveit 2003-ban még 140-szer kölcsönözték, 2008-ban viszont
____nincs_______ a listán.
Minden helyesen kitöltött szövegrész 1 pont.
A több és a nincs kifejezések helyett más, hasonlók is elfogadhatók.
Összesen 4 pont.
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39.
40.
41.
42.

4.
A hónap szerzıje címmel sorozatot indítotok. Több szerzı neve is felmerült az április hónaphoz. Te Kányádi Sándort
javaslod. Győjts róla további adatokat, hogy a blogon minél színesebb anyagot állíthassatok össze!
A mellékletben találsz egy oldalpárt a Lovász Andrea által szerkesztett gyermekirodalmi lexikonból. Ez nagy
segítségedre lesz, de természetesen több más forrást is használnod kell.
a) Egészítsd ki a rövid életrajzot még három szerinted fontos adattal,
információval! Választásod indokold! Miért gondolod fontosnak, említésre
méltónak a gyermekíró életútjában?

1. román költıket, erdélyi szász és jiddis népköltészetet fordít
Indok: Az életrajzból nem derül ki, mit fordít. Ezek is fontos irodalmi mővei. Ezzel
hozzájárult ahhoz, hogy más, EU-ban élı népek kultúráját is megismerhessük.

2. Mőveire az 1950-60-as években a népiesség volt jellemzı. / Az 1960-as
évektıl verseit az avantgárd jellemzi. / Az 1960-as évektıl mőveit epikus
jellegő hosszú versek jellemzik.
Indok: Segít eldönteni, hogy szeretnénk-e alaposabban megismerni mőveit. Fontos látni, hogy
mővei nagyon különbözıek is lehetnek. Az olvasó iránymutatást kap, hogy melyik
korszakából származó mővei lehetnek számára érdekesek.

3. 1950-ben jelennek meg elsı versei az Ifjúmunkás c. lapban.
Indok: Ebbıl lehet látni, hogy milyen hosszú írói munkásság áll már mögötte. És milyen régóta
alkot folyamatosan.

4. Születésnapja: május 10.
Indok: Hozzá kapcsolódó programokat lehet ehhez az idıponthoz igazítani.

5. Elsı kitüntetéseit 1968-ban kapta. (Utunk költészeti díja; A Kolozsvári Írói Egyesület Díja)
Indok: Ekkor, 18 év után ér el jelentıs szakmai elismerést, nagyobb ismertséget. Ez biztosan sokat változtatott pályafutásán.

7. Írói neve: Kónya Gábor
Indok: Találkozhatunk verseivel ezen a néven is.

8. Nemcsak gyereknek ír.
Indok: Ha választunk mővei közül tudnunk kell, hogy más korosztálynak szólóak is lehetnek.

9. Páskándy Géza fedezte fel
Indok: Fontos tudni, hogy kinek köszönhetjük, hogy íróvá vált.
A fentiek közül bármelyik vagy bármely további valós életrajzi adat 1 pontot ér.
Azok az adatok, melyek a Navigátor c. kötetben szerepelnek, nem fogadhatók el.
Az adat fontosságának érdemi indoklása további 2-2 pont. Indoklásként a fenti példákon túl más is elfogadható. max. 9 pont
Forrás:
Almási Éva, F. (szerk.): Kortárs magyar írók, 1945-1997, Bibliográfia és fotótár, 2. köt., Bp., Enciklopédia Kiadó, 2000.
Magyar nagylexikon, 10. kötet, Ir-Kip, Bp., Nagylexikon Kiadó, 2000, 521. p.
b) A lexikonban közölt versei között látható illusztráció szerinted mely könyvébıl származik?
Indokold válaszod!

43.
44.
2 pont 45.
c) Más mőveit más illusztrátorok tették színesebbé. Sorolj fel még hármat!
46.
Csillag István
Deák Ferenc
Heinzelmann Emma
Streicher András
47.
Damó István
Gyırfi András
Szegedi Katalin
A fentiek közül bármely 3 név elfogadható.
Max. 3 pont 48.
49.
d) Fejezd be a mondatokat!
50.
Gaál Mózes, akire emlékezve írta Kányádi Nyergestetı c. versét, sok más gyerek életében is meghatározó volt,
51.
mert, amellett, hogy író volt __pedagógusként / tanár___-ként dolgozott.
mert sok népszerő gyerekeknek és ifjaknak szóló regényt írt. Például: _ Az utolsó lantos /Vitézség és haza / A 52.
legkisebb leány / Egy magyar testırifjú / Kujak Andris keleti utazása / Virág Palkó______
53.
mert gyermeklapokat is szerkesztett. Például: __Az Én Újságom / Tanulók Lapja____
54.
Minden üres szövegrész megfelelı kitöltése 1 pont.
Összesen 3 pont 55.
56.
Forrás: Kenyeres Ágnes (fıszerk): Magyar életrajzi lexikon, 1. köt., Bp., Akadémiai, 1967, 557.p.
Markó László (fıszerk.): Új magyar életrajzi lexikon, II., D-Gy, Bp., Magyar Könyvklub, 2001, 857-858. p.
57.
Az egész feladat összesen 17 pont.
58.
59.

Meddig ér a rigófütty
Az illusztráció Csíkszentmihályi Berta rajza. Az illusztrátor ezt a címő kötetét illusztrálta.
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5.
Mint könyvtári kutakodásod során láthattad, Kányádi Sándor élete több településhez is kötıdik. Ezt jól
lehet ábrázolni egy térképen.
a) Jelöld bármelyik négy kapcsolódó települést az alábbi térképen a táblázat segítségével! A térképre
csak a sorszámot írd rá!

Lengyelország

Csehország
Ausztria

Szlovákia

4.)
Szlovénia

Magyarország

3.)
2.)
1.)

Románia

Bulgária

Jelmagyarázat:
Térképi jel
1.)
2.)
3.)
4.)

Nevezetes hely

Az esemény, ami a helyhez kötıdik

Nagygalambfalva
Székelyudvarhely
Kolozsvár
Budapest

itt született / elemi iskolai tanulmányok
tanulmányok
egyetemi tanulmányok
jelenlegi lakóhely, I. kerület díszpolgára

60.
61.
62.
63.
Bármely a költı életéhez köthetı település táblázatba írása 1-1 pont. A táblázatban lévık példák. Max. 4 pont.
64.
A települések megfelelı életrajzi eseményhez kapcsolása 1-1 pont. Max. 4 pont.
A térképen való megfelelı jelölés 1-1 pont. (Max. 1 cm-es eltérés fogadható el, ha a megfelelı határok között szerepel a 65.
66.
jel.) Max. 4 pont
12 pont 67.
68.
b) A térképre írd rá a látható EU tagállamok nevét! Minden pontos helyre írt országnév 1 pont.
8 pont 69.
c) A költı életébıl a térképen jelölt helyek között van olyan, amelyik ma nem az Európai Unióban van? 70.
nincsen
71.
1 pont 72.
Az egész feladat összesen 21 pont.
73.
(A jelölt 17 item szerkesztési hiba.)
74.
75.
76.
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6.
Mivel még más szerzık neve is felmerült, meg kell gyıznöd társaidat, hogy az általad választott
szerzıt szerepeltessétek áprilisban A hónap szerzıjeként! Érvelj a választottad mellett 10 sorban! Az
érvelés során használj legalább öt konkrét információt a szerzırıl!

Tartalom
- A szöveg egyértelmően kimondja, hogy
Kányádiról szól.
- A blog hónap szerzıjének kiválasztásához
kapcsolja.
- Tartalmaz konkrét adatokat, információkat a
szerzı életébıl (információnként 1-1 pont)
A túl általános megfogalmazásokért nem jár
pont.
Érvelés
- stilisztikailag, logikailag helytálló
- érvelı, indoklásokat tartalmazó szöveg
(nemcsak az életét ismertetı)
4 pont akkor adható, ha az adatokat a
következık legalább egyikéhez köti:

1 pont
1 pont
max. 5 pont

4 pont

gyerekek, gyermekirodalom, népszerőség,
elismertség, személyes élmény
Formai követelmény
- olvasható, esztétikus
- terjedelmi korlátok betartása (9-11 sor között)
- helyesírás
Összesen

1 pont
1 pont
1 pont
max.: 14 pont

Köszönjük, hogy részt vett ebben a munkában!
A feladatlapok eredményét rögzítsék jegyzıkönyvben!
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77.
78.
79.
80.
81.
82.
83.
84.
85.
86.
87.
88.
89.
90.

