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Az idei I. feladatsorban a 2022-re és 2023-ra eső jeles történelmi és kulturális 

évfordulók, emlékévek játszanak szerepet. A helyes válaszadásban segítségetekre 

lesznek az iskolában tanultak, de többször kell majd szakirodalmakban, 

személyesen, valamint a világhálón is kutatni, hogy sikeresek legyetek ebben a 

fordulóban. Jó munkát kívánunk Nektek! 

 

1. Feladat  

A korabeli festmények igen jól adják vissza a rajtuk 

szereplő személyek vonásait, mégis előfordul, hogy 

egyes karakterek külleméről kevés feljegyzés maradt 

fent. Sokkal nehezebb vizualizálnunk egy keveset 

látott arcot és kideríteni hogyan is nézhetett ki 

korábban. A technológia szerencsére már olyan 

fejletté vált, hogy a feledésbe merült arcokat is 

rekonstruálni lehet kis részletekből, 

ismertetőjegyekből. Az igazságügyben ez az eljárás 

már régóta használt, azonban sikerült kiterjeszteni 

más a történelemből ismert híres alakokra is. KerekEmese is lassan bevonul a nagy 

hírességek csarnokába, de kíváncsi kik is kaphattak ott helyet és milyen módon váltak 

ismertté, hogy Ő is példát vehessen róluk.  

A feladaton belül lévő táblázatban képeket láthattok híres történelmi 

személyekről. A feladatotok, hogy a képrészletek alapján a megadott 

lehetőségek közül válasszátok ki a helyes megoldást és az üres táblázatba 

írjátok be a szereplők pontos nevét. 

 

Kép 
Választási 

lehetőségek 
 

 

I.(oroszlánszívű) 
Richárd 

 
VIII. Henrik 

 
Leonardo da Vinci 
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Paul von Hindenburg 
 

Pablo Picasso 
 

Albert Einstein 

 

 

Nyikita Hruscsov 
 

Ferenc József Császár 
 

II. Vilmos császár 

 

 

I.(Nagy Katalin) cárnő 
 

Marie Antoinette 
királyné 

 
Wolfgang Amadeus 

Mozart 
 

 

 

Lev Trockij 
 
 

XII. Pius pápa 
 
 

Mahátma Gandhi 
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Pablo Escobar 
 
 

Che Guevara 
 
 

Bob Marley 

 

 

Lev Tolsztoj 
 
 

Karl Marx 
 
 

Fidel Castro 

 

 

Dwight Eisenhower 
 
  

Abraham Lincoln 
 
 

Charles de Gaulle 
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Bonaparte Napóleon 

 
 

II. József császár 
 
 

Thomas Jefferson 
 
 

 

 

William Shakespeare 
 

I.Sándor cár 
 

Kossuth Lajos 

 

 

 
Diana (Frances 

Spencer) hercegnő 
 
 

Grace Kelly 
 
 

Marilyn Monroe 
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Barack Obama 
 
 

Nelson Mandela 
 
 

Martin Luther King 
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2. Feladat 

II. Erzsébet Nagy-Britannia és Észak-Írország Egyesült Királyságának királynője A 

nemzetközösségi királyságok királynője 1926-ban született Londonban. 70 éves 

uralkodása alatt 16 miniszterelnököt nevezett ki, továbbá számos esemény köthető a 

nevéhez. Az idén elhunyt II. Erzsébetre mi is megemlékezünk.  

 

Uralkodása alatt számos történelmi eseményt megélt. A következő feladatban 
ki kell nyomoznotok, hogy a megadott képek, forrásrészletek melyik 
eseményt jelenthetik II. Erzsébet királynő életéből. Meg kell találjátok a 
lehető legpontosabb évszámot és a szóhalmazból kiválasztani az esemény 
nevét. A két információ együtt ér maximális pontot.  
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Kép, forrás  
 

Évszám és esemény  
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További egy pontot szerezhettek, ha megneveztek három földrajzi helyet, 

ahol a fent említette események történtek.  
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3. Feladat 

400 évvel ezelőtt, 1622. március 20-án Bethlen 

Gábor fejedelem visszaadta a Szent Koronát II. 

Ferdinánd követeinek. Ez Európa egyik 

legrégebben használt és mai napig épségben 

megmaradt beavató koronája. A magyar 

államiság egyik jelképe, mely végigkísérte 

nemzetünk történelmét legalább a 12. századtól 

napjainkig. Most Nektek is lehetőségetek nyílik 

kicsit beleásni magatokat történetébe. 

A következő kvízben a megadott válaszlehetőségek közül kell kiválasztanotok 

a megfelelőt. A betűjelét írjátok be a válaszok melletti üres mezőbe! Minden 

helyes megfejtés 1 pontot ér.  

 

1. A magyar korona beavató koronaként funkcionált, ezért a mindenkori magyar 
király… 

a) minden más uralkodóval való találkozón viselte. 

 b) minden nap viselte a koronázás utáni egy hónapban, hogy 
érezze az uralkodás súlyát. 

c) a koronázás után nem viselte, még családi körben sem. 

 

2. A magyar királynékat is a szent jelképpel koronázták meg. De milyen módon? 

a) A királyné feje fölé tartották, de nem érintették hozzá. 

 b) A jobb vállához érintették, mivel ő a király támasza. 

c) A királyné fejére is rátették, mert a királlyal egyenrangú. 
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3. Mi a neve annak a segédtudománynak, amely a koronával és uralkodói 
jelvényekkel foglalkozik?  

a) inszignológia 

 b) kronológia 

c) vexillológia 

 

 

4. A Hartvik-legenda szerint a koronát II. Szilveszter pápa küldte I. István 
koronázására… 

a) Asztrid érsek révén. 

 b) Asztrik érsek révén 

c) Adalbert püspök révén 

 

5. Egy uralkodónk megkoronázása után hoztak először törvényt a Szent Korona 
őrzéséről. Ki volt ő?  

a) I. Nagy Lajos 

 b) I. Ferdinánd 

c) I. Mátyás 

 

6. Mely századból származik a Szent Korona első hiteles ábrázolása?  

a) 16. század 

 b) 15. század  

c) 14. század 

 

7. A II. világháborúban, 1944-ben a szovjetek elől kimenekítették, és elásták a 
koronát. Hol? 

a) Salzburg 

 b) Mattsee 

c) Veszprém 
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8. A II. világháború végén a koronaőrség parancsnoka fogságba esett, majd átadta 
a koronát a 7. amerikai hadseregnek. Sok évig Fort Knox katonai támaszponton 
őrizték. Ki volt az Egyesült Államok elnöke, amikor visszaszolgáltatták 
Magyarországnak? 

a) Gerald Ford 

 b) Richard Nixon 

c) Jimmy Carter 
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4. Feladat  

A Nílus partján fekszik az ókori Théba 
városa, ez a mai modern Luxor. A 
Királyok völgye egy sivatagi vádinak 
nevezett helyen terül el. Az ókori 
Egyiptom neves uralkodóit temették ide 
és XI. Ramszesz sírja közülük a legutolsó 
ilyen királyi sír. A legelső temetkezési hely 
a korábbi adatok szerint Hatsepszut 
királynőé volt. Az első dinasztia korszaka, 
ahol sírokat a KV betűk, valamint egy 
szám jelöli, amely azt mutatja, hányadikként lett felfedezve (pár kivétellel). A sírok 
jelölésének ez a rendszere John Gardner Wilkinson-tól származik, 1821-ből. A 
századok során a sírrablók majdnem minden sírt kifosztottak, még Tutanhamonét is, 
bár ebben az esetben valaki megzavarhatta a rablókat, ezért nagyon kevés dolgot 
vittek csak el. 

Érdekességként megtekinthetitek a Királyok völgyének egyik sírhelyét egy 

online séta keretében. A hozzá tartozó linket itt találjátok:  

https://www.televizio.sk/2020/04/online-bejarhato-a-kiralyok-volgyenek-egyik-

legismertebb-sirhelye/ 

A feladatotok, a jelölt sírok megnevezése és beszámozása lesz. Keressétek 

meg a térképen egytől négyig a pontokat és társítsátok hozzá a John Gardner 

Wilkinson féle számozáshoz, valamint nevezzétek meg a sírban lévő személyt 

is! Minden helyes válasz egy pontot ér! 

 

Sír számozása Sírhelyek tulajdonosai Térképen lévő 
sorszám  

KV20   

KV34   

KV35   

KV43   

https://www.televizio.sk/2020/04/online-bejarhato-a-kiralyok-volgyenek-egyik-legismertebb-sirhelye/
https://www.televizio.sk/2020/04/online-bejarhato-a-kiralyok-volgyenek-egyik-legismertebb-sirhelye/
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5. Feladat 

Az athéni demokrácia az ókorban a legszélesebb néptömegeket vonta be az állam 

irányításába: összehasonlítva az ókori keleti államok önkényes despotizmusával, ahol 

egy ember kezében összpontosult a hatalom. Az athéni demokrácia közvetlen 

demokrácia volt, vagyis a polgárok személyesen kapcsolódtak be az állam 

irányításába. A pozíciók, hivatalok többségét sorsolással töltötték be, így a politikai 

szereplés mindenki számára elérhető volt. Azonban mégis különbözött a mai 

értelemben vett demokráciától, például nem mindenki rendelkezett szavazati joggal.  

 

A következő feladatban Kleiszthenész korának (Kr.e. 6. század) demokratikus 

berendezkedésével ismerkedhettek meg, melyet a következő ábra szemléltet. 

A ti dolgotok az lesz, hogy a képen számmal jelölt részeket párosítsátok össze 

a megfelelő állítással, de vigyázzatok mert egy szám több helyre is beírható, 

és vannak kakukktojások is. Amelyik állítás mellé nem tudtok számot írni oda 

tegyetek X-et.  

Állítások Kép száma 
A 10 phüléből delegált 50-50 főből szerveződő bulé.   

Legalább 20 éves, szabad athéni férfiak csoportja.   

Hadvezérek, akik a politikai vezető szerepét is betöltötték.   

Olyan állami juttatás, ami a szegényeknek is lehetővé tette a 
politizálást.   

 

A királyság megszűnése után létrejött arisztokrata tisztség.   

A leköszönő arkhónok által alkotott testület.   

Szabad, de polgárjoggal nem rendelkező, adófizető csoport.   

Héliaia.   

Ekklészia: a legfontosabb államhatalmi intézmény az ókori 
Athénban.  

 

Törvényjavaslatokat tesz a népgyűlésnek.   

Rabszolgák.   

Osztrakizmosz.   

Háború vagy béke kérdésében ez a testület dönt.   
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(Forrás: digitori.blog.hu) 

 

 

 

  

13  



KerekEmese 2022/2023 – I. forduló                                       Csapat neve:                 
                    MAGONC 
Beküldési határidő: 2022.12.05.                                Iskola címe:  
 
 

17 
 

 

 

6. Feladat 

Idén 800 éves a magyar történelem egyik, a 

jogalkotás szempontjából fontos okirat, az 

Aranybulla. Bizonyára már sokan tudjátok, hogy az 

Ópusztaszeri Nemzeti Történeti Emlékpark Árpád 

Emlékműve előtt is látható az irat függőpecsétje 

alapján mintázott dombormű, mely alatt 

időkapszula is található. De hogy mit is tudhatunk 

az oklevélről? Nézzük meg a következő feladat 

keretében! 

 

A feladat első részében fejtsétek meg a keresztrejtvényt, mely az 

Aranybullához kapcsolódik és írjátok le a megfejtést! 

 

1.) Az okirat kiadásának az ideje római számmal (évszám). 

2.) Az okiratban említett olyan személy, aki a királyának tartozik katonai szolgálattal. 

3.) Az okirat függőpecsétje ilyen anyagból készült.  

4.) Az okirat ilyen nyelven íródott.  

5.) Milyen pénznemet említenek az okiratban? 

6.) Az okirat kiadásának helye.  

7.) Ilyen típusú a függőpecséten látható címer.  

8.) Kinek adta meg a rendelkezés az ellenállás jogát?  
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Megfejtés:  

 

A feladat második részében a megfejtésben szereplő uralkodóról olvashattok 

állításokat, melyekről el kell döntenetek, hogy igazak vagy hamisak. A hamis 

állítások esetében javítsátok a hibás szavakat.  

 
Állítás  

Igaz 
vagy 

hamis 

 
Javítás 

Az uralkodó a matuzsálemi jelzőt kapta.  
 

  

Az uralkodó a királyi udvar gazdaságát 
megreformálta és ekkor jelent meg a tárnokmesteri 
tisztség.  

  

Az uralkodó eljutott a Szentföldre Ciprus érintésével.  
 

  

Az uralkodó az Árpád-házhoz tartozott és a fia III. 
Béla volt.  
 

  

Az uralkodó a trónviszály során cetlik 
adományozásával szerzett híveket magának.  

  

 

 

  

1                

2                

3                

4                

5                

6                

7                

8                

14  
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7. Feladat 

475 évvel ezelőtt, 1547-ben hunyt el Hernán 

Cortés, spanyol konkvisztádor, aki megdöntötte az 

Azték Birodalmat, és létrehozta az Új-

Spanyolország nevű gyarmatot, amelynek 

kormányzója lett. A hódítók kis csoportjának 

sikerült győzedelmeskednie, annak ellenére, hogy 

az amerikai kontinens egyik legkiterjedtebb 

civilizációjával álltak szemben. Hatalmas rombolásuk ellenére maradtak emlékek, 

amelyek megmutatják, hogyan is élt ez a nép előttük, így nektek is lehetőségetek van 

bővíteni ismereteiteket velük kapcsolatban. 

Ebben a feladatban állításokat hoztunk nektek az Azték Birodalom 

történelmével, életmóddal, szokásokkal kapcsolatban. El kell döntenetek, 

hogy igazak vagy hamisak ezek az állítások a relációk segítségével! A 

tagmondatok között pontosvessző található, erre figyeljetek! (Segítség: a 

különböző tulajdonnevek írásában forrásonként lehet eltérés. Ne ebben keressétek a 

megoldást, hanem a tartalomban.) 

A: Mindkét tagmondat IGAZ 

B: Mindkét tagmondat HAMIS 

C: Első tagmondat IGAZ, második tagmondat HAMIS 

D: Első tagmondat HAMIS, második tagmondat IGAZ 

Az Azték Birodalom fővárosa Tenocstitlan;  
amelyet a Teskoko-tó egyik mocsaras szigetén alapítottak. 

 

Az azték eredetmítosz szerint a főistenük, Vitzilopocstli utasította őket arra, 
hogy keressék meg azt a helyet, ahol letelepedhetnek; 
a keresett hely megtalálásához keresniük kell egy kaktuszon ülő, kígyót tartó 
keselyűt. 

 

A navatl nyelvből származik a burgonya angol megfelelője, a potato szó; 
valamint a kedvelt növény, az avokádó neve is. 

 

A vallási rituáléik között nem szerepelt a véráldozat; 
mivel a vértől iszonyodtak, tisztátalannak vélték. 

 

A spanyol hódítók érkezésükkor megkezdték a tárgyalásokat a terület békés 
elfoglalásáról; 
amikor Vitzilivitl fia I. Moktezuma volt az uralkodó. 
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A nép vallásos intézményeinek neve teokalli; 
ami a navatl nyelven azt jelenti: „Istenek földi helye”. 

 

Ügyes mezőgazdászok voltak, akik öntöztek, mocsarakat csapoltak le; 
területnövelés céljából pedig úszó kerteket, csinampákat is építettek. 

 

Először az aztékok készítettek kávébabból finom italt; 
amelyhez chilit és vaníliát is felhasználtak ízesítésként. 

 

Az 52-es szám nagyon különleges volt számukra, a naptárukban is 52 év 
szerepelt; 
sőt az uralkodók is 52 éves korukig maradtak trónon. 

 

Az istenek tisztelete mellett egyes állatoknak is természetfeletti erőt 
tulajdonítottak; 
a sas a harciasság és a fény, a jaguár a hatalom és a bátorság, a kígyó pedig a 
megújulás jelképe volt számukra. 
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8. Feladat 

Az oszmán uralom alól felszabadult Magyarország első 

jelentős szabadságharca volt a Rákóczi-szabadságharc, mely a 

Habsburg abszolutizmus ellen küzdött 1703-1711 között. A 

harc kezdete az 1703-as breznai kiáltvánnyal kezdődik, amikor 

II. Rákóczi Ferenc (képünkön) harcba szólít „nemest és 

nemtelent”. Zászlójukra a „Cum Deo pro Patria et Libertate” 

(„Istennel a hazáért és szabadságért”) jelmondatot írták. 

Ebben a feladatban a Rákóczi-szabadságharcról kell 

kutassatok, a teljesség igénye nélkül. 

 

A szóhalmazban kifejezéseket olvashattok a szabadságharchoz kötődően és 

el kell döntenetek, hogy a „kurucokhoz” vagy a „labancokhoz” kötődik 

inkább a fogalom. Ehhez használjátok a számokat! De vigyázzatok, mert 

vannak kakukktojások is!  

 

 

 

 

 

  

1.) szövetségese Anglia és Hollandia    2.) konkvisztádorok 

  3.) tankokat használnak 

4.) XIV. Lajos támogatta 

5.) tárogatón játszott népies dallamú dalok  

  6.) előzménye a gazdasági világválság   

7.) Habsburg-hű csapatok 

8.) felkelésben résztvevő csapatok és velük rokonszenvezők elnevezése 

Kurucok 

 

Labancok 
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A feladat második részében a szabadságharc néhány, jelentősebb eseményét 

emeltük ki, melynek helyszíneit térképen ábrázoltuk. Nincs más dolgotok, 

mint hogy az állítások után beírjátok a térképszámot és a földrajzi hely nevét. 

Ha minden információ helyesen szerepel csak akkor jár a pont!  

 

 

 

 

 

  

Esemény Térképszám  Helyszínnév 

A fejedelem mellé 24 tagú szenátust rendeltek.  
 

  

1707-ben itt tartották az országgyűlést.  
 

  

Az erdélyi országgyűlés helye.  
 

  

A nemesség egy része szembefordult a 
fejedelemmel.  
 

  

1705-ben itt tartották az országgyűlést.  
 

  

Itt történt a trónfosztás.  
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9. Feladat 

Bonaparte Napóleon 1769. augusztus 15-én született a korzikai 

Ajaccio városában. Születésének évében engedte át a Genovai 

Köztársaság Korzikát Franciaországnak, mintegy 500 évnyi 

uralom után. Napóleon 10 éves koráig nem is beszélt franciául 

csak az iskolában sajátította el a nyelvet. Kitűnő eredményeket 

ért el számos tantárgyból, egy ideig író szeretett volna lenni. 

Azonban remek hadvezérré vált sikeres hadjáratainak 

köszönhetően, majd császárrá koronázták. Nézzük is meg 

röviden Napóleon életútját! 

 

A következő feladatban rendezzétek időrendi sorrendbe Bonaparte Napóleon 

fontosabb életeseményeit. Kezdjétek a legkorábbival! Két helyes sorrendért 

jár egy pont!  

 

 

Franciaország első konzulja lett és beköltözött a Tuilerák palotájába. 

 

Feleségül veszi Habsburg Mária-Lujza hercegnőt. 

 

 

Támogatta Korzika elszakadását Franciaországtól.  

 

Madridi bevonulás. 

 

Bonaparte családja Toulonba menekül.  

 

Száműzetés Szent Ilona szigetére.  

 

Feleségül vette Joséphine de Beauharnaist.  
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1802-ben Franciaország és Nagy-Britannia alá írják az amiens-i békeszerződést.  

 

 

Toulon ostrománál sikert arat zseniális hadmozdulati tervének köszönhetően.  

 

 

Napóleont császárrá koronázták a párizsi Notre Dameban, VII. Piusz pápa 

jelenlétében. 

 

Robespierre testvérek bukása után bebörtönözték az antibesi várba 2 hétig.  

 

Második ausztriai háború, Wagramnál diadal.  

 

 

Bonaparte Napóleon elfoglalja Máltát.  

 

 

A napóleoni háborúkat lezáró súlyos vereség Waterloonál.  

 

Marengói diadallal biztosította politikai tekintélyét és növelte hatalmát.  

 

Borogyinoi csata.   
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10. Feladat  

"Isten teremtette a betyárokat, azok által veri a 

gazdagokat"- szól az egyik népdal.  

A köztudatban máig élő kép a betyárt nem a 

közönséges bűnözővel azonosítja, hanem igazságtevő 

népi hősnek hiszi. Vajon van valóságalapja ennek a 

betyárromantikának, vagy csak romantikus legendáról 

van szó? A betyárok nyelve ritka jelenség volt, mivel 

fejlett jelrendszert alakítottak ki. Az argó, azaz a 

tolvajnyelv, ma is jellemző a törvényt megszegő 

emberekre, hogy kódolva beszélhessenek. A betyárok jeleket hagytak egymásnak, 

burkolva fejeztek ki bizonyos durva fogalmakat. Főleg gúnyneveket adtak 

egymásnak. (pl: Koca, Kácsfejű, Nyaksi, Kajla, Binya, Pacalos, Vakablak, Kukli). 

Több esetben a gúnynév családnévvé is válhatott. Ez nemcsak a kútágas "távíróként" 

való használatát jelentette, hanem ezernyi olyan apró jelet (galambdúc rekesztése, 

boglyába szúrt villa állása), amiből bármikor tájékozódhattak. Oly jelekkel 

érintkeztek, hogy a rajtuk kívülálló nem érthette mondanivalójukat. Fejlett 

madárhang- és füttyjeleket alkalmaztak a nagyobb távolságokon való 

kommunikációra. 

 

A feladatban lévő táblázatban betyár kifejezésekkel találkoztok, fejtsétek meg 

őket és írjátok a helyes választ az üres mezőkbe, de vigyázzatok két helyes 

megfejtés ér egy pontot! 

 

Betyár kifejezések Jelentésük 

zsaró  

rajcsos  

fejes  

hadács  

kausz  

gyertyázz  

bekáposztázni  

hipislenek  

tiplizni  

matér  

hadova  

stokkol  
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Példamondatok- az idegen szavak szövegkörnyezetben  

„Káposztázzál ebbe a spizibe és gyertyázd magad körül, hogy stokkol-e bent fejes; mert engem 
hipiselnek. Csak még ma almával bukjam, holnap már lesz matér és plédizhetek!” 

 

„De pajtás, alma hadova annak a rajcsosnak, akit bent fogunk levirozni, különben elszliácsolják 
mázinkat és a tiplizésnél kapdoválunk. Akkor pedig tréfik lennénk és várhatnánk a mázsákra menő 
kuaszot.” 

 

„Hadováid el pajtás, hogy mi végett voltál kauszolva” 
 

„Hát ez pajtás, igy volt. Elplédliztem egy biboldó kajcsossal a kuksira. Amint a prosztót 
megkaszáltam, prezentált, kapdoválta evezőmet és azonnal balhézett. Egy zsaró pedig szonika ott 
termett és engem buktatott. Így lettem tréfire kapdoválva s kuaszolva dámázsára.” 

 

 

 

 

  

6  
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11. Feladat 

A totemeket akár az ősi sámáni hagyományokban, akár 
Afrikától egészen a hideg szibériai népek földjéig 
keressük, abban közösek, hogy az őket körülölelő 
világból, a számukra fontosnak vélt dolgokat spirituális 
többletjelentéssel ruház fel és jelenít meg. A totem egy 
misztikus, természetfeletti erővel rendelkező tárgy, 
amely a hitvilághoz tartozó, az emberrel spirituális 
kapcsolatban álló állat, növény, természeti erő (pl. 
Nap), vagy akár valami tárgyiasított kézzelfoghatatlan 
erény, érzés, az ember által fontosnak vélt létező 
stilizált megjelenítése. Hozzá szorosan kapcsolódik az 
animizmus, amely minden tárgyat, dolgot, élőt, s 
élettelent lélekkel, spirituális tartalommal társít. 

Feladatotokban egy totemoszlopot kell 
alkotnotok, amely 3 szinttel kell, hogy 
rendelkezzen. Mindenképp legyen plasztikus, tehát térbeli, szobor jellegű 
alkotás. Az anyaghasználat, a méretek és a kidolgozást rátok bízzuk, viszont 
a totem különböző szintjeinek meghatározott jelentéssel kell bírnia. A legalsó 
szintje szimbolizálja a Ti KerekEmese csapatotokat, a középső szintje 
jelképezze a lakhelyeteket, vagy azt a régiót, ahol éltek, míg a harmadik 
szintje tükrözzön egy olyan számotokra fontos emberi értéket, amelyet 
mindenképp hozzácsatolnátok a saját totemoszlopotokhoz.  

Ahogy a szabályzatban is szerepel az elkészült alkotásokat postai úton várjuk, 
az Ópusztaszeri Nemzeti Történeti Emlékpark címére, amennyiben a csapat 
szeretné a munkáját a döntő napján a kiállításon látni. Azok, akik nem a 
postai küldés mellett döntenek, semmilyen hátrányba nem kerülnek a 
pontozásnál. Tőlük több különböző szögből készített, jó minőségű fotót 
várunk a KerekEmese vetélkedő emailcímére, így azok alapján tudjuk 
értékelni a kreatív feladatot. 

 

 

Összes pont: 115 pont 

A jól végzett munka után pihenjetek egy kicsit, hamarosan érkezik az újabb 

feladatsor! 
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