
MOZILÁTOGATÁS 
A következ� feladatban megfelel� id�pontot kell találnod egy mozizáshoz. 

Gerg� 15 éves. Egy közös mozizást szeretne szervezni az egyhetes tavaszi szünet 
idején két barátjával, akik vele egyid�sek. A tavaszi szünet március 24-én, 
szombaton kezd�dik, és április 1-ig, vasárnapig tart. 

Gerg� megkérdezte a barátait, hogy mely napok, és mely id�pontok lennének 
alkalmasak nekik a mozizásra.  A következ� válaszokat kapta: 

Attila:  „Hétf� és szerda délután 2.30 és 3.30 között otthon kell maradnom, és a 
hangszeremen kell gyakorolnom.” 

Sanyi: „Nekem vasárnaponként a nagymamámat kell meglátogatnom, úgyhogy a 
vasárnap nem jöhet szóba. A Pokamint már láttam, és nem akarom még egyszer 
megnézni.” 

Gerg� szülei ragaszkodnak ahhoz, hogy fiuk csak korának megfelel� filmet nézzen 
meg, és ne menjen gyalog haza. Vállalják, hogy hazaszállítják a fiúkat bármilyen 
id�pontban, egészen este 10-ig. 

 Gerg� átnézte a szünid� hetére vonatkozó mozim�sort, és a következ�ket találta: 

SZIVÁRVÁNY MOZI 
  

Jegyel�vétel: 429-6877 
24 órás telefonszolgálat: 429-6878 

Akciós nap keddenként: minden film csak 400 Ft 

Mozim�sor két hétre, március 23., péntekt�l: 

Kölykök kelepcében   Pokamin  

113 perc Csak 12 éven 
felülieknek! 

 105 perc Szül�i felügyelet javasolt. 
Minden korosztály számára 
ajánlott, de néhány jelenet 
sértheti a kisgyermekek 
érzékenységét. 

14.00 (csak hétf�t�l 
péntekig) 

21.35 (csak szombat-
vasárnap) 

 13.40 (minden nap) 
16.35 (minden nap) 

     

Szörnyek a mélyb�l  A rejtély  

164 perc Csak 18 éven 
felülieknek! 

 144 perc Csak 12 éven felülieknek! 
19.55 (csak pénteken 

és szombaton) 
 15.00 (csak hétf�t�l 

péntekig) 
18.00 (csak szombat-

vasárnap) 

A ragadozó   A vadon királya  

148 perc Csak 18 éven 
felülieknek! 

 117 perc Minden korosztály számára 
ajánlott. 18.30 (minden nap)  14.35 (csak hétf�t�l 

péntekig) 
18.50 (csak szombat-

vasárnap) 



1. feladat: MOZILÁTOGATÁS X601Q01 

Összevetve a filmre vonatkozó információkat és azokat, amelyeket Gerg� a 
barátaitól kapott, melyek azok a filmek a hatból, amelyeket Gerg� és barátai 
megnézhetnek? 

Válaszodat az „Igen” vagy a „Nem” bekarikázásával jelöld minden filmcím esetén! 

Filmek A három fiú megnézheti az adott filmet? 

Kölykök kelepcében Igen / Nem 

Szörnyek a mélyb�l Igen / Nem 

A ragadozó Igen / Nem 

Pokamin Igen / Nem 

A rejtély Igen / Nem 

A vadon királya Igen / Nem 

MOZILÁTOGATÁS KÓDOLÁS 1 

Helyes válasz 

2-es kód: Igen, Nem, Nem, Nem, Igen, Igen, ebben a sorrendben. 

Részleges válasz 

1-es kód: Egy rossz válasz. 

Rossz válasz 

0-ás kód: Minden más válasz. 

9-es kód: Nincs válasz. 



2. feladat: MOZILÁTOGATÁS X601Q02 

Ha a három fiú úgy dönt, hogy a „Kölykök kelepcében” cím� filmet nézik meg, akkor 
az alábbi id�pontok közül melyik megfelel� a számukra? 

A Március 26., hétf�. 
B Március 28., szerda. 
C Március 30., péntek. 
D Március 31., szombat. 
E Április 1., vasárnap. 

MOZILÁTOGATÁS KÓDOLÁS 2 

Helyes válasz 

1-es kód: C. Március 30., péntek. 

Rossz válasz 

0-ás kód: Minden más válasz. 

9-es kód: Nincs válasz. 
 


