A 2008. évi verseny főtámogatója:
NEMZETI TANKÖNYVKIADÓ ZRT.
A rendezvény támogatói:
BAÁR-MADAS REFORMÁTUS GIMNÁZIUM
VERES PÉTER GIMNÁZIUM
ELTE TTK MATEMATIKAI INTÉZET
BRINGÓHINTÓ KKT.
MACKENSEN KFT.

„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.

Jelöljétek meg a magyar népmesei helyszíneket!
(A) Óperenciás-tenger (B) Bergengócia
(D) Földközi-tenger
(E) Himalája

(C) Üveghegy

2. Melyik író mesehőse az alábbi dalt éneklő szereplő?
		
Ó, ha rózsabimbó lehetnék,
		
Rám szállnának szépen a lepkék!
(A) Csukás István
(B) Janikovszky Éva
(C) Móra Ferenc
(D) Lázár Ervin
(E) Móricz Zsigmond
3.

Jelöljétek meg azokat a találós kérdéseket, amelyeknek megfejtése főnév!
(A) Milyen fa van legtöbb az erdőben?
(B) Nyáron hideg, télen meleg.
(C) Ha feldobom: fehér, ha leesik: sárga.
(D) Nappal tele, éjjel üres.
(E) Se keze, se lába, mégis felmegy a padlásra.

4.

Mely szavakat kell az alábbiak közül egyetlen l-lel írni? Az előttük lévő nagybetűket balról jobbra összeolvasva értelmes szót kaptok. Mely szavakra rímel
ez a megfejtés a felsoroltak közül?
K) ró...a
E) fi...ér
I) á...talános
V) e...em
Á) vá...ik
L) tő...em
R) ha...gat
Z) inte...igens
A) á...vány
Ó) porce...án
N) fu...ánk
Y) istá...ó
(A) elém
(B) hibázó
(C) illat
(D) dallam
(E) szikrázó

5.

Hová nem írunk ggy-t?
(A) Gondolko…, mielőtt beszélsz!
(B) Szeretem a me…es rétest!
(C) Mara…atok még egy kicsit!
(D) Hi… nekem!
(E) Ha… békén!

6. Fejtsétek meg a betűrejtvényt! A megoldásban j vagy ly van?
		
ÉTELÍZESÍTŐ + RÜGY =
(A) j
(B) ly
(C) mindkettő
(D) egyik sem

(E) jj

7. Hány melléknév van József Attila Medvetánc című versének alábbi soraiban?
		
„Füstös, láncos, táncos, nyalka,
		
aj, de szép a kerek talpa!”
(A) 4
(B) 5
(C) 6
(D) 7
(E) 8
8.

Jelöljétek be azokat a felsorolásokat, amelyekben van hibás elválasztású szó!
(A) két-szer, fris-sen, e-dzés
(B) ker-ing, rend-őr, fel-e-mel
(C) leg-el-ső, And-re-a, And-rás
(D) Rá-kóc-zi, kert-aj-tó, tech-ni-ka
(E) le-ve-gő, meg-i-jed, ma-dár-e-te-tő

9.

Közös népneveket keresünk az egy-egy csoportba tartozó szavak elé. Melyekre gondoltunk?
I.) -búza, -méz, -ülés
		
II.) -park, -kürt, -keringő
III.) -viasz, -fal, -csizma
(A) török
(B) francia (C) angol
(D) spanyol (E) magyar
10. Alkossatok összetett szavakat a nagybetűs és a betűjellel jelölt szavak felhasználásával! Azokat jelöljétek meg, amelyeknek nincs párjuk!
		
KÁLYHA, VIRÁG, HEGY, CIPŐ
(A) telefon
(B) cserép
(C) csúcs
(D) fűző
(E) golyó
11. Válasszátok ki a foglalkozást jelölő szavakat!
(A) lakáj
(B) poroszló (C) porkoláb (D) tímár

(E) prókátor

12. Jelöljétek meg azokat a felsorolásokat, amelyeknek tagjai helyesen vannak
betűrendbe állítva!
(A) csuk, fűz, gally, riogat, rímel
(B) alatt, alig, először, pólyás, pontosan
(C) saru, satu, sekély, semmi, sirály
(D) bükkfa, délelőtt, ifjú, lesz, pulyka
(E) reggel, sajnos, sekély, segély, sólyom
13. Egy híres gyerekvers első felének prózai szövegváltozatát olvashatjátok. Ki
az eredeti mű szerzője? „Elmúlt a legmelegebb évszak, hideg légáramlatok
szaladgálnak, igen szomorú a kisméretű énekes madár, aki vándorútra óhajt
indulni, de nincs megfelelő lábbelije. Hiába keresi fel a károgó, lábbelikészítő
iparost, az nem foglalkozik vele.”
(A) József Attila
(B) Móra Ferenc
(C) Petőfi Sándor
(D) Weöres Sándor
(E) Tamkó Sirató Károly
A következő feladatot a válaszlap kijelölt helyén oldjátok meg!
14. Fejtsétek meg a válaszlapon található keresztrejtvényt! (Akkor is töltsétek ki a
vízszintes sorokat, ha a megfejtést már hamarabb kitaláltátok!) A megfejtésben
egy magyar írónő nevét olvashatjátok. Soroljatok fel tőle minél több műcímet,
majd ezek közül válasszatok ki egyet, és írjatok róla egy rövid könyvajánlót!
Meghatározások: 1. A vasorrú bába áldozatai. 2. Kormos István piszén pisze kölyökmackója. 3. Bibircsókos orrú, cirokseprűn közlekedő nőszemély.
4. Hókuszpók elhíresült macskája. 5. Dr. Bubó küldönce. 6. Csokiimádó szereplő Csukás István meséjéből. 7. A Simabőrű egyik kutyája. 8. A Kukori és
Kotkoda című mesében az lesz a tojásból. 9. Vízipók barátja. 10. Irma néni
fekete macskája. 11. Süsü jellemzője. 12. Lüke Aladár és Kriszta apja. 13. A
hét törpe legmosolygósabbika. 14. A Mézga család macskájának neve.

A 14. feladat keresztrejtvénye:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

