A rendezvény támogatói:
BAÁR-MADAS REFORMÁTUS GIMN. ÉS ÁLT. ISK.

„Agykutatóként azt kívánom hazám polgárainak, hogy az agyunkat egyre jobban lefoglaló külső információáradat ellenére képesek legyünk odafigyelni a lélek hangjára, több
ezer éves hagyományainkat hordozó belső világunkra. Csak így állíthatjuk alkotóképességünket, vágyainkat, az együttműködő szellem erejét közös felemelkedésünk szolgálatába.”
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Az 1-13. feladatok megoldását a válaszlapon a megfelelő helyre tett X-szel jelöljétek! Előfordulhat, hogy egy feladatban több válasz is helyes.
1.

(D) lovag

(E) lovász

(B) ...csavar (C) ...ország (D) ...könyv

(E) ...szomorító

Jelöljétek be a népneveket!
(A) szász

4.

(C) lopó

Az alábbi szavak közül melyiknek lehet az anya az előtagja úgy, hogy azzal
értelmes összetett szót képez?
(A) ...hajó

3.

(B) lóg

(B) kun

(C) avar

(D) kádár

(E) székely

Mely szólásokban, közmondásokban szerepel a szamár szó (akár ragozott formában is)?
(A) Áll, mint Bálám ... .
(B) Bámul, mint ... az új kapura.
(C) Eltűnt, mint szürke ... a ködben. (D) Ordít, mint a fába szorult ... .
(E) A ... négy lába van, mégis megbotlik.

5.

Irodalmi élményeitek alapján válasszátok ki az alábbiak közül a török méltóságneveket!
(A) aga

6.

(C) cár

(D) pasa

(E) szultán

Válasszátok ki a felsoroltak közül az Árpád-házi szenteket!
(A) Kálmán

7.

(B) bég

(B) István

(C) László

(D) Margit

Az alábbi szavak közül jelöljétek meg azokat, amelyeket hosszú szóvégi mássalhangzóval is le lehet írni!
(A) szál

Az alábbi szavak közül melyik származik a ló alapszóból?
(A) lovas

2.

8.

(E) Béla

9.

(B) hoz

(C) mond

(D) nézd

(E) megy

Az alábbi mesealakok közül melyik macska?
(A) Kacor király
(D) Szerénke

(B) Vackor
(E) Micó

(C) Mirr-Murr

10. Az alábbi idézetek közül azokat jelöljétek be, amelyekben van melléknév!
(A) „Fű kizöldül ó sirhanton…”
(B) „Bajnok ébred hősi lanton.”
(C) „Fegyverkeztek könnyű vadra.” (D) „Még vadabbak ott a puszták.”
(E) „Hunor ága hún fajt nemzett…”
11. A felsoroltak közül mely szavak szerepelnek Petőfi Sándor Nemzeti dal című
versében?
(A) zászló

(B) szablya

(C) imádság (D) rongy

(E) bilincs

12. Jelöljétek meg a helyesen szótagolt szavakat!
(A) os-trom-lé-tra
(D) vak-ond-túr-ás

(B) ed-ző-tá-bor
(E) i-ro-da-lom

(C) megy-gyes-pi-te

13. Jelöljétek meg azokat a szavakat, amelyeket helyesen toldalékoltunk a -val,
-vel raggal!
(A) tollal

(B) ölyvel

(C) királyjal (D) ráccsal

(E) rosszal

Mely idézetek származnak Petőfi Sándortól?

A következő feladatot a válaszlap kijelölt helyén oldjátok meg!

(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

14. Írjatok össze minél több, de legalább 5 olyan mesét vagy más irodalmi művet,
amelyekben jelentős szerepe van egy vagy több állatnak! Válasszatok ki egy
állatszereplőt ezek közül, amelyik számotokra a legkedvesebb, és választásotokat indokoljátok!

„Nyikorgó kosárral ölében / ment a padlásra, ment serényen.”
„Sehonnai bitang ember, / ki most, ha kell, halni nem mer…”
„Este van, este van, ki-ki nyúgalomba! / Feketén bólingat az eperfa lombja”
„Tüzesen süt le a nyári nap sugára / Az ég tetejéről a juhászbojtárra.”
„Akik még nem tudtátok, / Most megtanulhatjátok, / Hogyan mulat a nép.”

