A rendezvény támogatói:
BAÁR-MADAS REFORMÁTUS GIMNÁZIUM
VERES PÉTER GIMNÁZIUM
MAGYAR KERTÉPÍTŐ KFT.
BRINGÓHINTÓ KKT.
Hanganyag: CSIBA LAJOS, KEREKES BARNABÁS

A verseny első fordulójának körzeti szervezői:

„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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Bács-Kiskun: TERCSINÉ TÓTH ILONA (Zrínyi Ilona Általános Iskola, Kecskemét)

Országos döntő

Baranya/Somogy/Tolna: HEBLING ESZTER (Koch Valéria Középiskola, Ált. Isk., Pécs)
Békés/Jász-Nagykun-Szolnok: TÓTH ÉVA (Bercsényi Miklós Gimnázium, Törökszentmiklós)

3. osztály

Borsod-Abaúj-Zemplén: ÁGOSTONNÉ SÁPI ILDIKÓ (Kazinczy Ferenc Ált. Isk., Miskolc)
Budapest: Dél-Buda: ANTAL ERZSÉBET (Arany János Általános Iskola és Gimnázium)
Dél-Pest: NAGY MÁRTA (Lónyay Utcai Református Gimnázium)
Észak-Buda: GELNICZKY GYÖRGY (Veres Péter Gimnázium)
Észak-Pest: KAPOSINÉ BODÓ ANNA (Babits Mihály Gimnázium)
Kelet-Pest: MAGYAR ZSOLT (Szent István Gimnázium)
Nyugat-Buda: VETLÉNYI DÁVID (Baár-Madas Református Gimnázium)
Csongrád: BARANYI BETTINA (Kálvin Téri Református Általános Iskola, Makó)
Fejér: BERNÁTH VALÉRIA (Teleki Blanka Gimnázium és Általános Iskola, Székesfehérvár)
Hajdú-Bihar: KATONÁNÉ FERENCZ ÉVA (Bocskai István Ált. Isk. és AMI, Derecske)
Heves/Nógrád: LACZKÓNÉ KISS BEATRIX (Kemény Ferenc Sportiskola, Eger)
Komárom-Esztergom/Győr-Moson-Sopron: MÉSZÁROSNÉ NAGY ÉVA
(Vaszary János Általános Iskola, Tata)
Pest megye - kelet: MAGYAR ZSOLT (Szent István Gimnázium, Budapest)
Pest megye - nyugat: KUJBUS ATTILÁNÉ (Szent Margit Gimnázium, Budapest)
Szabolcs-Szatmár-Bereg: TÓTHNÉ ANNUSKA ZSUZSANNA (Vári Emil Ált. Isk., Kisvárda)
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A rendezvény fővédnökei:
Prof. Dr. FREUND TAMÁS, a Magyar Tudományos Akadémia alelnöke
Dr. AÁRY-TAMÁS LAJOS, az Oktatási Jogok Biztosa
A feladatsorok összeállítói:
MARTON ÁGOTA középiskolai tanár
PAPP ISTVÁN GERGELY középiskolai tanár
A feladatsorok lektorálói:
KEREKES BARNABÁS középiskolai tanár
TÓTH ANDRÁS általános iskolai tanár
A honlap és az informatikai háttér működtetője:
TASSY GERGELY középiskolai tanár
A verseny megálmodója:
NAGY-BALÓ ANDRÁS középiskolai tanár

Vas/Zala: BABATINÉ SIMON MARIANNA
(Kertvárosi Általános Iskola Eötvös József Székhelyiskola, Zalaegerszeg)
Veszprém: KÁSA ZSUZSANNA (Deák Ferenc Általános Iskola, Veszprém)

http://www.bolyaiverseny.hu
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8.

Verskezdeteket adtunk meg magánhangzók nélkül. Ha megfejtettétek őket,
azokat jelöljétek meg, amelyeknek Petőfi Sándor az írójuk!
(A) TT VN Z SZ, TT VN JR (B) FT, RBG KCS KCS (C) LC T, HLLD
(D) LHNYJ KK SZMT Z G (E) STN, LDD MG MGYRT

9.

Ha a kiemelt betűtől elindulva a sakkból ismert „lólépés” V N R A
vagy „lóugrás” szabályai szerint megfelelően haladtok, egy A K E M
ismert közmondást találhattok. Ha sikerült megfejteni, jelöljé- Y E Z É
tek meg a hozzá jelentésben legközelebb álló másik közmonA R I R
dást! (Néhány betű nem része a megfejtésnek.)
(A) Ahány ház, annyi szokás.
(B) Kinek nem inge, ne vegye magára.
(C) Bátraké a szerencse.
(D) Új seprű jól seper.
(E) Az egyik tizenkilenc, a másik egy híján húsz.

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

Összesen hány kétjegyű mássalhangzó található az alábbi szövegrészletben?
Nagyalásony egy kis község Veszprém megyében. A Fő utca csinos házsorai
mögött csordogál a Gányás patak, amelynek partját akácsor szegélyezi. A
házsártos Józsi bácsi egyszer döbbenten látta, hogy valaki három akácfát tövig kivágott.
(A) 17
(B) 18
(C) 19
(D) 20
(E) 21

2.

Jelöljétek meg a helytelen vagy pontatlan szólásmondásokat!
(A) kígyót-békát szór rá
(B) beletört a bicskája (C) kárászéletű
(D) elásták a csatabárdot (E) nehéz fába vágta a fejszéjét

3.

A felsorolt állatnevekből hiányzik egy-egy mássalhangzó. Melyeket kell j
betűvel kiegészíteni?
(A) biva…
(B) la…hár (C) bor…ú
(D) für…
(E) ma…om

4.

5.

6.

7.

Mit jelent az a szó, amely a helytelenül írt szavak kezdőbetűiből áll?
gyűrű, csobbog, allattomos, lukkaszt, órakor, olcso, gőrbe, álltalában, alku,
tanú, nyavaja
(A) nem járművel
(B) szélhámos
(C) csalétek
(D) bűvész, mutatványos (E) énekesmadár-faj
Jelöljétek be az Óz, a nagy varázsló, más fordításban Óz, a csodák csodája
című mese szereplőit!
(B) szárnyas majmok
(C) Északi Boszorkány
(A) Bádog Favágó
(D) fájós fogú oroszlán (E) Keleti Boszorkány
Rímek keresik a helyüket. Weöres Sándortól idéztünk egy versszakot, ám a
sorvégeket nektek kell a megfelelő helyre illeszteni. Mi a helyes sorrend?
Erdőt járunk, árkot …1…,
(A) 1. térünk, 2. térdünk, 3. lépünk, 4. élünk
bükkfa-lábunk, venyige-…2…, (B) 1. élünk, 2. térdünk, 3. lépünk, 4. térünk
szél se tudja, merre …3…,
(C) 1. lépünk, 2. térdünk, 3. élünk, 4. térünk
jegenye-sudaras utakon …4…. (D) 1. élünk, 2. térdünk, 3. térünk, 4. lépünk
(E) az előzőek egyike sem
Kinek varr csizmát a varga A cinege cipője című Móra Ferenc-versben?
(A) a fecskének
(B) a darunak
(C) a gólyának
(D) a bölömbikának
(E) a rigónak

10. Melyik szó jelent valamilyen foglalkozást?
(A) bojtár
(B) kacér
(C) kalmár

(D) cincér

(E) cégér

11. Így is jó meg úgy is jó? Azokat a szópárokat jelöljétek meg, amelyeknek
mindkét eleme helyes!
(A) mész – mégy
(B) húzzad – húzzd
(C) azzal – avval
(E) hátrább – hátrébb
(D) folyt – fojt
12. Összesen hány a kiejtéstől eltérő helyesírású szó van a felsorolásban?
kacsints, botja, bátyja, mond, tetszik, moccanj, látsz, nyugodtság, strucc,
nyugodt, egészség, akkor
(A) 7
(B) 8
(C) 9
(D) 10
(E) 11
13. Különböző jelentésű, és esetleg azonos alakú szavak meghatározását adtuk
meg párokba rendezve. Azokat a párokat jelöljétek meg, amelyekben mindkét tagnak lehet ugyanaz a szó a megoldása! (Például: evőeszköz – kertes ház
→ villa.)
(A) négylábú állat – zokog (B) hajít – hangszer (C) bátorkodik – kanalaz
(D) elhamvad – amennyi szükséges (E) megérik, keletkezik – tágas helyiség
A következő feladatot a válaszlap kijelölt helyén oldjátok meg!
14. Képzeljétek el, hogy egy hosszú felfedező úton vagytok valamelyik óceánon
egy kisebb kutatóhajó fedélzetén. Izgalmas, néha veszélyes kalandokat éltek
át, új felfedezéseket tesztek, amelyeket a hajónapló is rögzít. Fogalmazzátok
meg ennek a képzelt hajónaplónak egyetlen napját! Ügyeljetek, hogy írásotok megfeleljen a naplóforma követelményeinek! Fogalmazásotok ne haladja
meg a rendelkezésre álló terjedelmet!

