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Általános szabályok 

 Minden versenyzőnek legalább 5 perccel a start előtt a helyükön kell ülniük. 

 Minden versenyzőnek saját tollat kell hoznia magával és azt használnia. 

 Mindenkinek teljes csendben kelle lennie a verseny alatt. 

 Minden mobiltelefon és hangkeltő eszköz ki kell legyen kapcsolva, hogy ne zavarja a verseny 

nyugalmát. 

 Minden versenyzőnek tisztában kell lennie a szabályokkal a verseny előtt, mert az esemény nem 

fog eltolódni szabálymagyarázat és pontozási magyarázat miatt. 

 A Memorizáló lapok a versenyzők előtt lefordítva kerülnek elhelyezésre. Az asztalon semmi 

más nem lehet a Memorizáló lapokon kívül. 

 Amikor a felügyelő megbizonyosodott róla, hogy mindenki előtt ott vannak a Memorizáló 

lapok, akkor bejelenti, hogy még 10 másodperc a startig és aztán elindítja a versenyt valamint az 

óráját. 

 A versenyzők használhatnak füldugókat, hogy csökkentsék a zajt. Fülhallgatók (zenelejátszók) 

nem engedélyezettek. 

 A memorizálás ideje alatt egy versenyző bármikor elhagyhatja a termet, ha mosdóba kell 

mennie, de azt csendben kell tennie, a többieket nem zavaró módon. Ugyanilyen halkan vissza is 

térhet bármikor. 

 A felügyelő a következő hátralévő időknél ad figyelmeztetést: 5 perc, 1 perc. 

 Ha az idő lejárt, a felügyelő azt bejelenti és mindenkinek le kell fordítani a fejjel lefelé a 

Memorizáló lapokat. Azok begyűjtésre kerülnek és az üres Emlékező lapok kerülnek kiosztásra. 

 Amikor a felügyelő megbizonyosodott róla, hogy mindenki előtt ott vannak az Emlékező lapok 

és tollak az asztalon, akkor bejelenti, hogy a versenyzők megkezdhetik az emlékezést és 

elindítja az óráját. 

 A versenyzők ekkor és csak ekkor kezdhetnek el írni a lapokra beleértendő a saját nevüket, amit 

minden Emlékező lapon olvashatóan fel kell tüntetniük. 

 Az emlékezés alatt egy versenyző bármikor csendben kimehet mosdóba, de le kell adnia az 

Emlékező lapokat a felügyelőnek. Az a versenyző, aki egyszer kiment a teremből az Emlékezés 

alatt az már nem térhet oda vissza a verseny végéig. 

 A felügyelőnek leadott lapokon utólagos módosítást nem lehet tenni. 

 Az döntő győztese az egész Memóriabajnokság győztese. 

 

 

A döntőbe jutás 

 Mindkét elődöntőn részt vehet minden versenyző. 

 Az elődöntőkön számolt összpontszám alapján az első három legtöbb pontot gyűjtött versenyző 

jut be a döntőbe. 

 Összesített harmadik helyen lévő pontegyenlőség esetén az Arcok és nevek elődöntőben elért 

jobb helyezett jut a döntőbe. 
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Véletlen szavak 

Cél 

Eltárolni a memóriában és visszaemlékezni annyi szóra, amennyire csak lehetséges. 

 

Memorizálás (10 perc) 

1. Adott egy 100db-ból álló általánosan ismert szavak listája egy lapon 5 oszlopban és 20 sorban. 

Nagyából 80% konkrét és 20% elvont főnév. 

2. A versenyzőknek az első oszlop első szavavál kell kezdeniük és emlékezni annyi szóra 

sorrendben, amennyire csak bírnak. 

3. Ha a versenyzőnek ismeretlen egy szó, akkor annak a jelentésére nem kérdezhet rá, mert 

megzavarja vele a verseny csendjét. 

 

Emlékezés (15 perc) 

1. A versenyzőknek le kell írniuk a szavak listáját az adott Emlékező lapra. 

2. Tisztán azonosíthatónak kell lennie a szó sorszáma. 

 

Pontozás 

1. Egy ponttal jutalmazott minden egyes helyesen leírt szó, ha az a sorszámának megfelelő helyen 

van. 

2. Amennyiben a szó nem a megfelő sorszám mellé kerül leírásra, úgy azért nulla pont jár. 

3. A versenyzők mind kis-, mind nagybetűkkel írhatnak. 

4. Ha egy szóra ugyan helyesen emlékezik egy versenyző, de azt helytelenül, rossz helyesírással írja 

le, akkor azért nulla pont jár. 

5. Végső pontegyenlőség esetén a győztes az lesz, akinek hosszabb hibátlan sorozata van. 

 

Arcok és nevek 

Cél 

Eltárolni a memóriában és visszaemlékezni annyi névre, amennyire csak lehetséges úgy, hogy azok a 

megfelelő arcokhoz kötődjenek. 

 

Memorizálás (10 perc) 

1. Adott 27db színes fényképek különböző emberekről (váll-fej kép, háttér nélkül) a család és kereszt 

név a fotók alá nyomtatva. Egy lapon 9 arc jelenik meg, 3 sorban, 3 oszlopban. 

2. Vegyes nemzetiségű arcok, magyar nevekkel. 

3. Csak egyszerű, egy család és keresztnévből álló nevek szerepelnek minden fénykép alatt. 

 

Emlékezés (15 perc) 

1. A versenyzők megkapják ugyanabban a formában a fényképeket, mint ahogy a Memorizáló lapon 

szerepeltek, csak más sorrendben és nevek nélkül. 

2. Tisztán olvashatóan le kell írni egy adott kép alá a hozzá tartozó család- és keresztnevet. 

 

Pontozás 

1. Egy ponttal jutalmazott minden egyes helyesen leírt családnév. 

2. Egy ponttal jutalmazott minden egyes helyesen leírt keresztnév. 

3. Az egy pont akkor is jár, ha csak a keresztnevet vagy csak a családnevet sikerült jól visszahívni. 

4. Végső pontegyenlőség esetén a győztes az lesz, aki kevesebb hibásan párosított névvel 

rendelkezik az arcok alatt. 

  



Zalaegerszeg Családfesztivál 2013 MEMÓRIABAJNOKSÁG v20130921 

„Ötórai tea” (döntő) 

Cél 

Hallás után megjegyezni négy mesélő nevét, életkorát, foglalkozását, lakhelyét, és ha van, akkor 

háziállatának a nevét. Akinek van, annak a hobbiját is meg kell jegyezni. 

 

Memorizálás 

1. Négy ember mesél magáról: elmondja a nevét, életkorát, foglalkozását, lakhelyét, van-e háziállata 

(ha van, annak mi a neve) és hobbija. 

2. Amíg a személyek beszélnek magukról, a versenyzők háttal ülnek a nézőknek, ezzel is segítve a 

koncentrációjukat. 

 

Emlékezés  

1. A versenyzők a nézők felé fordulnak és így válaszolnak a műsorvezető kérdéseire. 

2. A versenyzőknek egyesével, véletlenszerűen tesznek fel kérdéseket az elhangzott adatokkal 

kapcsolatban (például: Hol lakik a 2. személy?) 

3. Egy kérdés az alábbi formában kerülhet feltevése: „Melyik személy hobbija a ...?” 

4. Válaszolás menete: a műsorvezető feltesz egy kérdést az egyik versenyzőnek; ha tudja a választ, 

pontot kap, ha nem (passzol vagy helytelenül tudja), akkor átszáll a válaszadás joga a következő 

versenyzőre. Ha ő sem tudja a választ, akkor a 3. versenyző is megpróbálhat válaszolni; ha tudja a 

választ, ő kapja a pontot, ha nem, akkor a műsorvezető elmondja a megoldást. 

5. A kérdések az elhangzott összes adatra rákérdeznek, tehát mindegyikre emlékezni kell! Maximum 

21 kérdés kerülhet feltevésre. 

6. A döntő akkor ér véget, ha egy kör végén kevesebb, mint  3 kérdés maradt megválaszolatlan a 21-

ből. 

 

Pontozás 

1. Egy ponttal jutalmazott a keresztnév helyes megnevezése. 

2. Egy ponttal jutalmazott a életkor helyes megnevezése. 

3. Egy ponttal jutalmazott a foglalkozás helyes megnevezése. 

4. Egy ponttal jutalmazott a lakhely helyes megnevezése. 

5. Egy ponttal jutalmazott a háziállat nevének helyes megnevezése. 

6. Egy ponttal jutalmazott a „Melyik személy hobbija a ...?” kérdés helyes megválaszolása. 

7. Minusz ponttal sújtott minden helytelenül megnevezett adat. 

8. „Passz”, „nem emlékszem”, „nem tudom” esetén nem jár pont. 

9. Nulla pont a alá nem tud menni egy versenyző sem. 

9. Az a győztes, aki a legtöbb pontot szerezte. 

10. Végső pontegyenlőség esetén az a győztes, aki jobb helyezéssel jutott a döntőbe. 


