
 

Előfeladatok 
1. Csak a fíling… (30 pont) 

Készítsetek a saját filmetekre jellemző csapatpólót, csapatkosztümöt, fessetek zászlót! Írjatok saját 

csapatindulót. A Gólyacsata feladatai alatt lehetőleg mindig beöltözve jelenjetek meg. 

Az öt csapat: 

V1-V2: 300 

V3-V4: Harry Potter 

B1-B2: Keresztapa 

B3-B4: Volt egyszer egy vadnyugat 

K1-K2: Holtak hajnala 

 

2. Mérnök leszel, oldd meg! (10 pont) 

A Hoth bolygón levő ütközet után megfogyatkozott a működőképes AT-AT jármű állományunk. 

Tervezzetek és építsetek egy újat. 

3. Vegyész leszel, oldd fel! (5 pont) 

A vegyészek mindig is híresek voltak találékonyságukról, ha szeszes italokat kellett kotyvasztaniuk. 

Rohamosztagosaink szomjaznak a Tatooine-on az ellátmány pedig akadozik. Készítsetek saját filmetekre 

jellemző iható koktélt és írjatok jegyzőkönyvet róla. 

4. Hősköltemény (5 pont) 

Írjatok egy szerelmes levelet Leiának, és hívjátok el randizni valahova, ahol rohamosztagosaink el tudják 

kapni. 

5. Vérengzés (10 pont) 

A Birodalom elvárja alattvalóitól, hogy bármikor képesek legyenek önként saját vérüket ontani a jó cél 

érdekében. Adjatok le minél több, Szeptember 9. és Szeptember 22. közötti keltezésű vérplazmaadó 

igazolást. 

6. Lesifotó (20 pont) 

A galaxis hatalmas, így sok idő eljutni egyik végéből a másikba. A Birodalmi Közlekedési Vállalat (BKV) 

segítségével viszont minden birodalmi állampolgár könnyedén és gyorsan utazhat. Néhány járatról viszont 

elvesztek a képek a Birodalmi Könyvtárból. Pótoljátok: 

 Csípjétek el a következő négy ezüstöt a Szigeten: 08-10, 08-11, 08-12, 08-13 

 Kapd el a Hegyekben járó ördögi csotrogányt: 06-66. 

 Keresd meg a trolibusz emléktábláját Sicambriában, és fotózd le. 

 Lőjetek ki 10 db Ziu-9 típusú járművet 

 Az alábbi pirosakról készíts képet Krenfelden: 04-18, 04-22, 04-26, 04-39, 04-51, 04-72, 04-76, 04-83, 11-79. 

 Van-e közvetlen vágánykapcsolat a Jedľovoi HÉV és a 2-es metró között? Állításodat fényképekkel igazold! 

 

Leadási határidő: Szeptember 18. 23: 59 

Leadási helyszín: Halálcsillag parancsnoki híd, 229-es axis 

Óhaj, sóhaj, kérdés, bánat: golyacsata@gmail.com  

 

 Bónusz   

Filmek Háborúja (50 pont) 

Készítsetek csapat videót a saját filmetek stílusában körülbelül 5 perc hosszúságban. A videót adjátok át 

nekünk .avi formátumban, illetve töltsétek föl youtube-ra és érjetek el minél nagyobb nézettséget 

szeptember 22. délig. 
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mailto:golyacsata@gmail.com

