SIMONYI ZSIGMOND HELYESÍRÁSI VERSENY
2016. május 28.
Tollbamondás
Kárpát-medencei döntő
Összes pont: 40-40 pont
5. osztály
150 éves az állatkertünk
1866. augusztus 9-én nyílt meg Magyarország első állatkertje. Mintegy 3500 növényfaj és 60 oltalmat
élvező növény is él itt. A kert különleges faóriásokkal és cserjékkel vonzza a látogatókat. Fügék,
naspolyák is a gyűjtemény részei. A vízesésbe torkolló patakok a vízi növények élőhelyei. Május hónap
jelentős eseménye volt, hogy tizedszerre is anya lett egy indiai antilop. Bambi kicsiny borja szeret
bújócskázni. De kedvenc rejtekhelyein is megleshetjük. Ezek a fajta állatok Ázsiában őshonosak. A
nőstények világosbarna színűek. A pödrött szarvú hímek csokoládébarnák. A teknősök világnapja
alkalmából május 23-án nyilvánosan mérték meg az óriásteknősöket. 2000 óta ezen a napon hívják fel
bolygónk lakóinak a figyelmét a veszélyeztetett teknősökre. Sok minden befolyásolja a teknősfajok
fennmaradását. Így a vizek szennyezettsége, a nem őshonos fajok behurcolása és az ázsiai orvvadászatok
is. A legnagyobb budapesti teknős 53 kilogramm súlyú. De ennél tekintélyesebb súlyt is el fog érni
idősebb korában. A mérés után a teknős szabadon bolyonghatott a látogatók között.
Kérjük mondani, ha új mondat kezdődik. Kérjük mondani, hogy mit kell számmal írni. Kérjük azt
is mondani, hogy az állatkert szót ne tulajdonnévként, hanem köznévként írják a szövegben.
(A szöveg a Fővárosi Állat- és Növénykert honlapja alapján készült – 2016. 05. 24.)

6. osztály
Az állatkert története
Az Állatkerti körútnak nevezett út mentén terül el a budapesti állatkert. Több mint 150 évvel ezelőtt az
emberek nagy nekibuzdulása hozta létre. Ennek eredményeképpen 1866 augusztusában nyílt meg az első
magyarországi állatkert. Hajdan csaknem 500-féle állatfajt mutattak be a tizenegy nagyobb, a számos
kisebb állatházban és az elkerített területeken. Jól sejtették, hogy a madárgyűjtemény vonzza a
látogatókat. Ki-kilátogattak az emberek röpdöső papagájokat, kakadukat nézni. 1868-ban Erzsébet
császárné közbenjárására érkezett az első zsiráf egy Bécs környéki gyűjteményből. De az állatkert
látogatottsága nem biztosította kellőképp a fenntartását. Ezért vásári komédiásokkal hívogatták a
turistákat. A későbbi dokumentumok arról tanúskodnak, hogy újabb és újabb segélyekre, fejlesztésekre
volt szükség a park fennmaradásához. Az alapítás tizedik évfordulójára struccal, bölénnyel és elefánttal
gazdagították az állományt. Az 1890-es években érkezett az első víziló és orrszarvú. Ekkortájt már
kétpúpú tevék is éltek az állatkertben. 1896-ban, a honfoglalás ezredik évfordulóján mintegy 2000
állatfajta élt a parkban.
Kérjük mondani, ha új mondat kezdődik. Kérjük mondani, hogy mit kell számmal írni. Kérjük azt
is mondani, hogy az állatkert szót ne intézménynévként, hanem köznévként írják a szövegben.
(A szöveg a Fővárosi Állat- és Növénykert honlapja alapján készült – 2016. 05. 20.)
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7. osztály
Kiállítás képeslapokból
Még nem is olyan régen színes képeslapok hátoldalán küldtük jókívánságainkat. Nyaralás nem múlhatott
el a családnak vagy a barátoknak küldött képeslap nélkül. A Zempléni-hegység lábánál(,) egy kisvárosban
felbecsülhetetlen értéket, több mint 120 év képeslapjait őrzik. A csokijáról is híres Szerencsen közel
egymillió képeslapot csodálhatunk meg. A gyűjteményt hajdan egy orvos alapította. A gyűjtő 1967
nyarán ajánlotta fel képeslapjait a városnak. A gyűjtemény jelentősen növekedett az évek folyamán.
Itthonról és külföldről, sőt magánemberektől is kapnak újabb és újabb darabokat. A múzeumi
foglalkozások nemcsak a kisebb látogatókat, a kíváncsi óvodásokat, hanem a nagyobbakat is vonzzák. A
gyűjtemény részben kulturális, részben többfajta tudományos célt szolgál. Közkedveltté vált a történészek
körében. Letűnt korok tünékeny ízlésvilágáról, mulandó szokásairól is tanúskodnak a képeslapok. De
építészek, kerttervezők és biológusok is fel-felkeresik a múzeumot, hogy elrejtett információkat
keressenek a képeken. Az alapítónak, Laci bácsinak az álma megvalósult. Sok év alatt összegyűjtött
munkája közkinccsé vált.
Kérjük mondani, ha új mondat kezdődik. Kérjük mondani, hogy mit kell számmal írni.
(A szöveg a National Geographic Hazánk legnagyobb képeslapgyűjteménye című írása alapján készült – 2016. 05. 06.)

8. osztály
Egy számítógépes kalandjáték
1848. március 15. eseményeiről évről évre hallunk a rádióban, valamint a tévében, és olvashatunk róla az
interneten is. A többségnek ismerősen cseng a Pilvax kávéház neve, ahol a márciusi ifjak a terveiket
szövögették. Olvastunk már a Landerer-féle nyomdáról is, ahol a Nemzeti dalt nyomtatták ki a 12 ponttal.
A Múzeum körúton sétálva pedig el-elképzeljük, ahogyan Petőfi, a forradalmár(,) a nemzeti múzeumi
lépcsők tetején épp a költeményét olvassa fel. De vajon hányan tudják, hogy a márciusi ifjak valódi
találkozóhelye nem azonos az általunk ismert Pilvaxszal? Hányan ismerik fel a hajdani nyomdaépületet?
Tudjuk-e biztosan, hogy Petőfi mit mondott a zúgolódó tömegnek? Nemcsak ezekre a rejtélyekre, hanem
további érdekességekre is fény derül egy ismeretterjesztő számítógépes alkalmazás segítségével. Ez által
az okostelefonos applikáció által a játékban részt vevő városnéző turisták(,) mint felhasználók(,)
kalandjáték-főszereplőkké válnak. Ha a barátokkal vagy a családtagokkal a történeteket végigjátsszuk, hol
egy bűntény kusza szálait fejtjük fel, hol feladványokat oldunk meg. A Simonyi-verseny kulturális
programjában levő kincskereső játékot is ugyanaz a kutatócsoport készítette, mint a március 15-ei játékot.
Kérjük mondani, ha új mondat kezdődik. Kérjük mondani, hogy mit kell számmal írni.
Javításkor a tévében szó elfogadható így is: tv-ben. A mint felhasználók szerkezet vagy vessző nélkül,
vagy vesszőpárral fogadható el. Elfogadjuk így is: március 15-i.
(A szöveg az Élet és Tudomány Forradalmi játék, játékosított forradalom című írása alapján készült – 2016. 05. 05.)
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