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Megoldások - A bátyám zseni

Igyekeztünk szórakoztató, és mégis nevelő, tanító játékot szerkeszteni. Természetesen mindezek 
ellenére az anyag szabadon használható, változtatható, módosítható, kiegészíthető, a kérdések száma 
növelhető vagy éppen csökkenthető, pl. több műre épülő játék esetén, ahol túl hosszú ideig tartana 
minden kérdésre válaszolni. Az esetleges hibákért elnézést kérünk. 
Javasoljuk, hogy a feladatok megoldását csak a vetélkedő végén ismertessék a játékosokkal, mert 
előfordulhat, hogy egy későbbi kérdésre válaszolunk egy megoldással.

1. a. Konrád Dániel   b. Molina Tamás   c. Eszter  d. Emu   e. Kacor vagy Katzer 
  1-1 pont

2.  Bábelend a program neve. 
A Biblia szerint az emberek sokáig egy nyelvet beszéltek. Építeni kezdtek egy égig érő tornyot. Isten 
ezt meg szerette volna akadályozni, ezért összezavarta a nyelvüket, hogy ne értsék egymást. 

  3−5 pont

3. A Szövetség feladata a találmány megvédése.
  1 pont

  Szövetség vér nélkül: A barátok Tomtól megtudják, hogy Gergő találmánya veszélyben van. 
Elhatározzák, hogy mindenképpen megakadályozzák a találmány elrablását. Kacor azt javasolja, 
hogy kössenek vérszerződést, de Emu, aki nem bírja a vér látványát, elájul. Így vérszerződés nélkül 
kötik meg a Szövetséget.

  3−5 pont

4. Helyes szópárok: 
 businessman – üzletember
 géniusz – zseni
 automata – önműködő
 svindli – szélhámos
 világegyetem − univerzum
  Helyes válaszonként 1-1 pont jár

5. Dániel hitt a bátyjának:
	 •	Az	ember	hisz	a	testvérében.	
	 •	Nem	akartam	csalódni	benne.	
	 •	Én	egy	egyszerű,	talán	kissé	hiszékeny	ember	vagyok.
	 •	El	sem	tudom	képzelni,	hogy	valaki	ilyen	csalást	követ	el,	pláne	a	testvérem!	
  Legalább 2 jó válasz esetén: 2 pont

6. Találmányok
	 •	beszélő	távíró	–	telefon
	 •	gyújtófácska	–	gyufa	
	 •	mozgóképfelvétel	–	film
	 •	szénszálas	izzólámpa	–	villanykörte
  Helyes megnevezésenként 1-1 pont
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7. Nem szerepelt a regényben Ausztria, Románia, Argentína, Spanyolország, Bécs.  
  Téves válaszért egy pont levonás!
  Magyarázat: Románia nem szerepelt, de Bukarest igen, mert a Camorato fivérek véletlenül oda 

repültek. Lengyelország és Varsó szerepelt, mert Ottó azt hazudta, hogy lengyel, és Varsóban élnek 
a szülei. Tom arról akart dicsekedni Eszternek, hogy Gergő sok pénzt kap a találmányért, és minden 
évben Olaszországban fognak nyaralni.

  Minden találatért 1 pont. Max. 5 pont

8. A helyes sorrend: 5  4  2  1  3     
  Max. 5 pont

9.  Megfejtés: OTAROMAC azaz CAMORATO 
 Helytelen állítások: 
 Eszter Emuba szerelmes. (Nem. Tomba és Gergőbe szerelmes, ha egyáltalán az.)
 Az iskola igazgatója matematika szakos tanár. (Történelmet tanított.)
 A szövetség legerősebb ember Kacor. (Zsolt a legerősebb.)
 Veronika tanárnő mindig betartja a KRESZ szabályait. (Nem. Nyolcan ültek az autójában.)
 A szélhámos a fején általában baseballsapkát visel. (Kalapot hord.)
 Lili elájul, ha vért lát. (Emu az, aki elájul.)
 Gergő tízezer dollárt kapott a találmányáért. (Kétmilliót kapott.)
  Max. 6 pont adható

10. Ottó rémtettei:
 Veronikát, a menyasszonyát elhagyja, a pénzét kicsalja tőle, és elviszi.
 Családjától pénzt csal ki a találmányok levédésére.
 Fényképekkel csapja be az otthoniakat.
 Folyamatosan hazudik magáról.
 Eladja a családi ékszereket, órát.
 Kaszinóban eljátssza mások pénzét.
 Szerelmet hazudik egy lánynak, de csak a pénzéért akarja elvenni. 
  Jó válaszért 1-1 pont jár

11.  Interjú Gergővel – Helyesen megfogalmazott, izgalmas, jó kérdésfeltevés és válasz esetén 2-2, de 
legfeljebb 10 pont adható. 

12. Helyes válasz: 
 A harag rossz tanácsadó.
 A titok nem titok, ha már ketten tudják.
 Itt valami nagyon bűzlik.                  
  Max. 3 pont

13. Készíts könyvajánlást!
  Max. 8 pont
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