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Országos döntő 3. osztály 2013. december 7. 

Az 1-13. feladatok megoldását a válaszlapon a megfelelő helyre tett X-szel 
jelöljétek! Előfordulhat, hogy egy feladatban több válasz is helyes. 

1. Melyik szó jelenti azt, hogy valaki nagyot mond, nem mond igazat? 
(A) lódít (B) tódít (C) hódít (D) füllent (E) sunyít 

2. Találjátok ki, hogy melyik ismert gyermekdal kezdetét láthatjátok, de megle-
hetősen hiányosan! A dal további része alapján mire kell a főszereplőnek a 
vessző? _ _V_   M_ SZ,   _ _   _ I _   NY_ _ ACS_ _ 
(A) seprűnek (B) befűteni (C) a kertjéhez 
(D) megvédeni magát (E) kosarat fonni 

3. Kis falvak, községek neveit soroltuk fel betűrendben. Melyek folytathatják a 
sort? Bodrog, Bódvalenke, Bogyiszló, Boldva, Bordány, Borsodivánka, ... 
(A) Borsodgeszt (B) Borsosberény (C) Bonyhádvarasd 
(D) Borszörcsök (E) Borzavár 

4. Jelöljétek meg azokat a szavakat, amelyeknek a belsejébe, a kipontozott 
helyre ha egy testrész nevét írjuk, akkor értelmes szót kapunk! (Például: 
f…adalom > forradalom) Figyelem! A pontok száma megfelel a hiányzó 
betűk számának! A kétjegyű mássalhangzókat két pont jelöli! 
(A) kud... (B) sz...ingózik (C) ...onlít (D) ...edelem (E) szem...es 

5. Melyikük mesterségének alapanyaga a fa? 
(A) takács (B) esztergályos (C) szíjgyártó (D) varga (E) ács 

6. Petőfi Sándor jól ismert, szép őszi verséből idézünk 2 sort titkosírással. Fejt-
sétek meg, majd jelöljétek meg azokat a szavakat, amelyek ugyanebben a 
versben szerepelnek! „LÍŰLyŐL  Á  DzÓNCTyÉTyPSÉ, 

  ÍNyNyÉNy  NyFZsÉL  TÉSTyÉTFTy…” 
(A) TyFLy (B) GBL (C) ÁOÁ (D) GŐLyDz (E) BLyNÓSz

7. Jelöljétek meg a helyesen írt felszólító módú igéket! 
(A) Rohanyj! (B) Maraggyon! (C) Higgy! (D) Szójjál! (E) Ébredj! 

8. Mi az a rosta? 
(A) reszelő (B) gabonaszem (C) gereblye 
(D) szita (E) durva tapintású vászonanyag 

9. Mely szavakhoz lehet – akár a szó belsejébe is – egyetlen mássalhangzót 
hozzátenni úgy, hogy egy újabb értelmes szót kapjunk? (Pl. FÖL → FÖLD) 
(A) BÁR (B) VÁJ (C) TÖK (D) DÖF (E) ÉRC 

10. Mit kíván a Három kívánság című népmesében a szegény ember felesége? 
(A) egy véka aranyat (B) hat ökröt (C) hogy gyerekük szülessen 
(D) egy szál kolbászt (E) az előzőek közül egyiket sem 

11. Hiányzik a szavak vége. Melyek végződhetnek -valy szótagra? 
(A) bi… (B) zsi… (C) kar… (D) tol… (E) ta… 

12. Több közös vonásuk is van a felsorolt szavaknak. Például mindegyik ötbetűs, 
két szótagos és a mássalhangzók, magánhangzók sorrendje is ugyanaz. A ne-
gyediket, az igazi szabályt, amely összefűzi őket, nektek kell kitalálni, majd 
mindezek alapján kiválasztani a közéjük illőket! 
 LAKÓK, KAPUS, RIDEG, HIGANY, SZEDER, PIMASZ, SZÖVET 
(A) KAPAR (B) SZIGET (C) PÖDÖR (D) TEGEZ (E) ZÁRUL 

13. A kis bicebóca történetét foglaltuk össze öt mondatban. Azonban a mondatok 
szavai összeragadtak, így nektek kell megállapítani, hogy melyik hány szó-
ból áll. Jelöljétek meg a leghosszabb, azaz legtöbb szóból álló és a legrövi-
debb, azaz legkevesebb szavas mondatot! (A mondatközi írásjelek természe-
tesen szintén kimaradtak.) 
(A) Azárvakisbicebócátanagypapájanevelte. 
(B) Aziskolapadokbanmárnemjutottszámárahely. 
(C) Emiattakemencemögöttikuckóbanhúztamegmagát. 
(D) Annyiennivalójasemvolthogymegebédeljen. 
(E) Ámosztálytársaimegsajnáltákmindenfélefinomsággalláttákel. 

A következő feladatot a válaszlap kijelölt helyén oldjátok meg! 

14. Szélkelep, a makacs kis gólya úgy szeretett itt élni, ahol kibújt a tojásból, és 
ahol szárnyacskáit először bontogatta, hogy amikor a többiek a nyár végén 
valami nagy utazásról kezdtek beszélni, kijelentette, hogy ő bizony nem megy 
sehova. Azt sem tudja, mi az az „Afrika”, meg mi a csudának innen oda-
menni. Szülei, testvérei meg az idősebb gólyák próbálták őt meggyőzni szép 
szóval, szigorral, de minden hiába. Így egy őszi hajnalon nagy szomorúság-
gal nélküle indult el a gólyacsapat...  

 Képzeljétek el, hogy találkoztok Szélkeleppel, és beszélgetni kezdtek vele! 
Igyekezzetek ti is rávenni, hogy siessen a többiek után! Fogalmazzátok meg 
ezt a képzelt beszélgetést, írjátok le az érveiteket és a kis gólya válaszait, el-
lenvetéseit is! 
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