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Országos döntő 3. osztály 2015. december 5. 

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

1. Mely szavak maradnak akkor is értelmesek, ha a rövid magánhangzót hosz-
szúra cseréljük? 
(A) öt (B) köt (C) szint (D) fut (E) zug 

2. Jelöljétek be a buta szóval rokon értelmű kifejezéseket! 
(A) ostoba (B) oktondi (C) balga (D) behemót (E) bumfordi 

3. Sok lóval kapcsolatos szólásunk, közmondásunk van. Ezek közül idézünk 
ötöt hiányosan. Melyik jelenti azt, hogy valaki az ellenkező végletbe esik? 
(A) _ _VÁ   T_SZ. (B) CS_P_ _NK   A   _OVA_   K_Z_! 
(C) M_G_S   L_RÓ_   B_SZÉ_. (D) H_   _ _   N_ _CS,  SZ_MÁ_   _S   JÓ.
(E) Á_E_I_   A   _ _   T_L_Ó   _LD_L_R_. 

4. Csukás István Süsü, a sárkány című meséjéből idézzük a sárkányfűárus dalát. 
Mit jelent benne a bugyelláris szó? 

  „Egy szál fű, két szál fű, Nekem terem a határ is, 
  egyszerű, egyszerű! tele lesz a bugyelláris!” 

(A) kosár (B) bugyogó (C) zseb (D) liszteszsák (E) erszény 

5. Lány- és fiúnevek körülírással „mutatkoznak be”. Jelöljétek meg a fiúneve-
ket! (Becenevek nincsenek köztük.) 
(A) 1. betűm a 3. az ábécében, két azonos magánhangzóm van, 4. betűm a c.
(B) Négy betűből állok, és visszafelé olvasva sem változom; 3. betűm az n. 
(C) Én is négy betűből állok, de csak egy magánhangzóból; az ábécé utolsó

betűjével kezdődöm. 
(D) Én is az ábécé utolsó betűjével kezdődöm, és nincs is másmilyen más-

salhangzó bennem. 
(E) Mindkét szótagom ugyanaz, magánhangzóm a h szomszédja. 

6. Melyik kifejezést lehet olyan másik szóval helyettesíteni, amely a mással-
hangzók közül kizárólag cs betűt tartalmaz? 
(A) fiútestvér (B) hegytető (C) ülj le! (D) tetőfedő (E) szamár 

7. Mely szavak végződnek -jú-ra? 
(A) vá… (B) var… (C) bor… (D) rosszmá… (E) aranyha…

 
 

8. Mely szavakból lehet újabb értelmes szót létrehozni úgy, hogy az első betűjét 
kicseréljük? 
(A) macska (B) város (C) tenger (D) könyves (E) dobban 

9. A Tündér Ilona című népmese részletéből hiányzik öt toldalékos szó. Ezeket 
az előfordulás sorrendjében ott találjátok az (A)-(E) pontokban, de a toldalé-
kok helyesírásába itt-ott hiba csúszott. Melyiket írtuk helyesen? 

 Másnap az egész udvar nagy csodálkozására az aranyalmák mind megvol-
tak. A király ………… csókolta a fiát. Árgyélus csak azt kérte az …………, 
………… meg, hogy tovább is ………… az ………… 
(A) homlokón (B) apjátol (C) engeggye (D) őrizhesse (E) almafátt 

10. Összesen hány toldalékos szó van az előző meserészlet első mondatában? 
(A) 1 (B) 2 (C) 3 (D) 4 (E) 5 

11. A szépséges Tündér Ilona történetének folytatása az alábbi egybeírt mondat. 
Hány szóból áll összesen? 

 KiismentmindenéjjelÁrgyéluskirályfiőrködni,hogyláthassaTündérIlonát. 
(A) 8 (B) 9 (C) 10 (D) 11 (E) 12 

12. Szótagoló szólánc... Hány további szó beiktatásával lehet legrövidebben el-
jutni az utolsó szóig? AJTÓ – TÓCSA – CSAPOS – … – LÁNGOS 
(A) 1 (B) 2 (C) 3 (D) 4 (E) 5 

13. Mely meghatározásoknak felel meg egy hárombetűs szó? 
(A) ló (B) gabonaféle (C) kopasz (D) élesít (E) öreg 

A következő feladatot a válaszlap kijelölt helyén oldjátok meg! 
14. Fejtsétek meg a keresztrejtvényt, majd magyarázzátok meg a megfejtésként 

kijött szólás értelmét! (Akkor is töltsétek ki a vízszintes sorokat, ha a megfej-
tést már hamarabb kitaláltátok!) 
1.       Honfoglaló fejedelmünk 
2.       ... Matyi, házi szárnyasáról híres mesehős 
3.       Malacka ajándéka Füles születésnapjára 
4.       A kis Jézus szálláshelye Betlehemben 
5.       A Hófehérkét megmérgező gyümölcs 
6.       Hun király, az Isten ostora 
7.       ..., dobbal, nádi hegedűvel 
8.       Nem mind ..., ami fénylik 
9.       Két part között utasokat szállító hajós 
10.       József Attila kis Balázshoz írt verse 
11.       A honfoglaló magyarság szent madara 
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