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„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.”
Idézet Dr. Freund Tamás akadémikus, az első Bolyai-díjas
bejegyzéséből a Bolyai Díj Emlékkönyvébe. Budapest, 2000. április 2.
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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.

Meseország melyik szereplőjével lehet találkozni a valóságban is?
(A) manó
(B) farkas
(C) róka
(D) táltos paripa (E) király

2.

Mit jelent a „benő a feje lágya” szólás?
(A) Megnő a haja.
(B) Beérik a gyümölcs. (C) Megkomolyodik.
(D) Elbutul.
(E) Begyógyul a seb a fején.

3.

Mely felsorolások tartalmazzák csak A Négyszögletű Kerek Erdő lakóit?
(A) Lukrécia, Manócska, Dömdödöm (B) Vacskamati, Szerénke, Mazsola
(C) Nagy Zoárd, Ló Szerafin, Mikkamakka
(D) Szörnyeteg Lajos, Vacskamati, Aromo
(E) Bruckner Szigfrid, Ló Szerafin, Dömdödöm

4.

Mi a kaska?
(A) nyomorék
(D) füles kézikosár

5.

Jelöljétek meg azokat a szavakat, amelyeket hosszú l-lel írunk!
(A) pa...ást (B) to...tartó (C) szégye... (D) kanda...ó (E) nyerge...

(B) tüskés gyomnövény (C) kis méhlakás
(E) edény

6.

Állítsátok betűrendbe a következő szavakat, majd olvassátok össze a harmadik
betűket! A kapott szónak melyek a szinonimái (rokon értelmű kifejezései)?
		
eleven, pakol, kotyog, siet, dohog
(A) fölényes (B) kényes
(C) felvágós (D) rátarti
(E) mérges
7.

Mely szavakat kell mindig nagy kezdőbetűvel írni szövegben?
(A) PÉCS
(B) GYÖNGYÖS (C) HATVAN (D) PÁPA

8.

Hány értelmes szó (akár toldalékolt is) bújt el a LAKODALOM szóban? A szó
legalább három betűből álljon!
(A) 3
(B) 4
(C) 5
(D) 6
(E) 7

9.

A következő betűsorokból egy-egy állat nevét lehet kirakni. Melyekkel találkozhattok magyar népmesékben?
(A) POLINTA (B) RÁFIZS (C) ASKAK (D) HANYARAL (E) DORKILKO

10. Melyik állat neve lesz az előtagja a következő szavaknak?
		
-eszű, -láb, -per, -szem, -húr
(A) menyét
(B) ló
(C) tyúk
(D) birka

(E) EGER

(E) kecske

11. Tagoljátok a mondatokat szavakra! Mely mondatok állnak hat szóból?
(A) Üljleakicsiasztalmellé!
(B) Marilefogülniakicsiasztalhoz.
(C) Lefognak-eülniakicsiasztalmellé? (D) Akicsiasztalmelléleültek.
(E) Marileülakicsiasztalmellé.
12. Melyik szó nem illik a többi közé a szótagolás szabályai szerint?
(A) makacs (B) macska (C) madár
(D) madzag (E) marék
13. Egy híres gyerekvers prózai szövegváltozatát olvashatjátok. Ki az eredeti mű
szerzője? „Élt egy keleti származású férfi, aki soha nem érzékelt még látószervével négylábú, patás, kérődző háziállatot. Egy alkalommal egy csomó ilyen
állatot pillantott meg, ám fogalma sem volt ezeknek a tulajdonságairól. S ez
lett a veszte! Ugyanis közel merészkedett hozzájuk, s ezek a négylábúak úgy
megbillentették a férfiú hátsó fertályát, hogy az rögtön felborult.”
(A) Móricz Zsigmond (B) Móra Ferenc
(C) Petőfi Sándor
(D) Benedek Elek
(E) József Attila
A következő feladatot a válaszlap kijelölt helyén oldjátok meg!
14. Fejtsétek meg a keresztrejtvényt, 1.
majd magyarázzátok meg röviden a 2.
megfejtésként kijött közmondás ér- 3.
telmét! (Akkor is töltsétek ki a víz- 4.
szintes sorokat, ha a megfejtést már 5.
hamarabb kitaláltátok!)
6.
1. Magyarország egyik nagy folyója. 7.
2. Érdemjegy, aminek minden gyerek 8.
örül. 3. Nagy magyar meseíró. 4. Lábbe- 9.
li. 5. Az éléskamrák nem kívánt vendége. 10.
6. Csodás szépségű mesebeli szereplő. 11.
7. Napszak. 8. Téli sporteszköz 9. Lát- 12.
hatatlan lény, ártó vagy segítő hatalom.
13.
10. Száraz falevél teszi. 11. Ezen a föld14.
részen élünk. 12. Postás is hozhatja.
13. December 6-án jön! 14. Virág és női 15.
név. 15. A legközelebbi csillag. 16. A siva- 16.
tag hajója. 17. Ha nem fáj semmid, ha jól 17.
érzed magad, ilyen vagy. 18. Közlekedé- 18.
si eszköz. 19. Egyik évszak. 20. Bűbájos 19.
erejű személy, akivel mesékben is talál- 20.
kozhattok. 21. Természethez kapcsolódó 21.
foglalkozás. 22. Nyereg van a hátán.
22.

