
BOLYAI ANYANYELVI CSAPATVERSENY 
ORSZÁGOS DÖNTŐ – SZÓBELI (2015. DECEMBER 5.) 

3. osztály 
Megoldások és pontozási útmutató 

 
1. feladat (2 pont): 
Mit jelentenek az alábbi idegen szavak? Mondjátok meg a magyar megfelelőjüket, vagy írjátok körül őket! 

1. konfliktus 
2. fantázia 

 
Megoldás: 
 1. összetűzés / összeütközés / veszekedés / amikor ketten vagy többen összevesznek stb. 
 2. képzelet / képzelőerő / amikor valaki jól el tud képzelni dolgokat stb. 
Pontozás: Mindkét szó esetében a jó megoldás 1-1 pont. 
 
 
 
2. feladat (5 pont): 
Az alábbi betűk felhasználásával rakjátok ki az összes olyan lehetséges szót, illetve toldalékos szóalakot, amely 
legalább három betűből áll! (Minden betűt csak annyiszor használhattok, ahányszor a felsorolásban szerepel.) A 
zsűrinek mondjátok meg, hogy hányat találtatok, majd olvassátok fel a szavakat! 

E   É   K   K   R 
 
Megoldás: 
Kirakható szavak, szóalakok: KERÉK, KÉREK, KÉKRE, EKÉK, ÉKEK, ÉKRE, ÉREK, KÉK, KÉR, ÉKE 
(előfordulhat, hogy a régies, elbeszélő múlt alakjaira is rátalálnak: ÉRE, KÉRE, de ez természetesen nem elvá-
rás) 
Pontozás: 8 vagy annál több szó: 5 pont 
 7 szó: 4 pont 
 6 szó: 3 pont 
 5 szó: 2 pont 
 4 szó: 1 pont 
 3 vagy annál kevesebb szó: 0 pont 
 
 
 

Szabadon választott produkció 

Szempontok a pontozáshoz (0-től 9 pontig): 
– témaválasztás, kidolgozottság 
– az előadás színvonala (változatosság, ötletesség stb.) 
– az előadás nyelvi minősége (hangerő, artikuláció, szókincs stb.) 
– csapatszellem, felkészültség 



BOLYAI ANYANYELVI CSAPATVERSENY 
ORSZÁGOS DÖNTŐ – SZÓBELI (2015. DECEMBER 5.) 

4. osztály 
Megoldások és pontozási útmutató 

 
1. feladat (2 pont): 
Mit jelentenek az alábbi idegen szavak? Mondjátok meg a magyar megfelelőjüket, vagy írjátok körül őket! 

1. pesszimista 
2. korrigál 

 
Megoldás: 
 1. borúlátó, kishitű, negatív, aki soha nem bízik a jóban vagy a szerencsében stb. (Nem fogadható el a szo-

morú és ennek szinonimái.) 
 2. (ki)javít, kiigazít, helyreigazít, helyrehoz, helyesbít stb. 
Pontozás: Mindkét szó esetében a jó megoldás 1-1 pont. 
 
 
 
2. feladat (5 pont): 
Az alábbi betűk felhasználásával rakjátok ki az összes olyan lehetséges szót, illetve toldalékos szóalakot, amely 
legalább három betűből áll! (Minden betűt csak annyiszor használhattok, ahányszor a felsorolásban szerepel.) A 
zsűrinek mondjátok meg, hogy hányat találtatok, majd olvassátok fel a szavakat! 

E   É   K   K   R 
 
Megoldás: 
Kirakható szavak, szóalakok: KERÉK, KÉREK, KÉKRE, EKÉK, ÉKEK, ÉKRE, ÉREK, KÉK, KÉR, ÉKE 
(előfordulhat, hogy a régies, elbeszélő múlt alakjaira is rátalálnak: ÉRE, KÉRE, de ez természetesen nem elvá-
rás) 
Pontozás: 8 vagy annál több szó: 5 pont 
 7 szó: 4 pont 
 6 szó: 3 pont 
 5 szó: 2 pont 
 4 szó: 1 pont 
 3 vagy annál kevesebb szó: 0 pont 
 
 
 

Szabadon választott produkció 

Szempontok a pontozáshoz (0-től 9 pontig): 
– témaválasztás, kidolgozottság 
– az előadás színvonala (változatosság, ötletesség stb.) 
– az előadás nyelvi minősége (hangerő, artikuláció, szókincs stb.) 
– csapatszellem, felkészültség 



BOLYAI ANYANYELVI CSAPATVERSENY 
ORSZÁGOS DÖNTŐ – SZÓBELI (2015. DECEMBER 5.) 

5. osztály 
Megoldások és pontozási útmutató 

 
1. feladat (2 pont): 
Mit jelentenek az alábbi idegen szavak? Mondjátok meg a magyar megfelelőjüket, vagy írjátok körül őket! 

1. imitál 
2. labilis 

 
Megoldás: 
 1. utánoz, majmol, utána csinál, úgy csinál, mint a másik stb. 
 2. bizonytalan, nem biztos, borulékony, átvitt értelemben is: ingatag, kiszámíthatatlan stb. (Az instabil ön-

magában nem elfogadható, hiszen az szintén idegen szó.) 
Pontozás: Mindkét szó esetében a jó megoldás 1-1 pont. 
 
 
 
2. feladat (5 pont): 
Az alábbi betűk felhasználásával rakjátok ki az összes olyan lehetséges szót, illetve toldalékos szóalakot, amely 
legalább három betűből áll! (Minden betűt csak annyiszor használhattok, ahányszor a felsorolásban szerepel.) A 
zsűrinek mondjátok meg, hogy hányat találtatok, majd olvassátok fel a szavakat! 

A   O   K   K   R 
 
Megoldás: 
Kirakható szavak, szóalakok: KAROK, RAKOK, ROKKA, AKKOR, KORA, OKRA, OKA, KOR, KAR (elő-
fordulhat, hogy a Tolkien-regényből beugrik az ORK, ez elfogadható, de nem elvárás) 
Pontozás: 9 vagy annál több szó: 5 pont 
 8 szó: 4 pont 
 7 szó: 3 pont 
 6 szó: 2 pont 
 5 szó: 1 pont 
 4 vagy annál kevesebb szó: 0 pont 
 
 
 

Szabadon választott produkció 

Szempontok a pontozáshoz (0-től 9 pontig): 
– témaválasztás, kidolgozottság 
– az előadás színvonala (változatosság, ötletesség stb.) 
– az előadás nyelvi minősége (hangerő, artikuláció, szókincs stb.) 
– csapatszellem, felkészültség 



BOLYAI ANYANYELVI CSAPATVERSENY 
ORSZÁGOS DÖNTŐ – SZÓBELI (2015. DECEMBER 5.) 

6. osztály 
Megoldások és pontozási útmutató 

 
1. feladat (2 pont): 
Mit jelentenek az alábbi idegen szavak? Mondjátok meg a magyar megfelelőjüket, vagy írjátok körül őket! 

1. monoton 
2. szeparál 

 
Megoldás: 
 1. egyhangú, unalmas, változatlan, nem változó, mindig ugyanolyan stb. 
 2. elkülönít, elválaszt, külön választ, a többitől elvesz, elzár stb. 
Pontozás: Mindkét szó esetében a jó megoldás 1-1 pont. 
 
 
 
2. feladat (5 pont): 
Az alábbi betűk felhasználásával rakjátok ki az összes olyan lehetséges szót, illetve toldalékos szóalakot, amely 
legalább három betűből áll! (Minden betűt csak annyiszor használhattok, ahányszor a felsorolásban szerepel.) A 
zsűrinek mondjátok meg, hogy hányat találtatok, majd olvassátok fel a szavakat! 

A   O   K   K   R 
 
Megoldás: 
Kirakható szavak, szóalakok: KAROK, RAKOK, ROKKA, AKKOR, KORA, OKRA, OKA, KOR, KAR (elő-
fordulhat, hogy a Tolkien-regényből beugrik az ORK, ez elfogadható, de nem elvárás) 
Pontozás: 9 vagy annál több szó: 5 pont 
 8 szó: 4 pont 
 7 szó: 3 pont 
 6 szó: 2 pont 
 5 szó: 1 pont 
 4 vagy annál kevesebb szó: 0 pont 
 
 
 

Szabadon választott produkció 

Szempontok a pontozáshoz (0-től 9 pontig): 
– témaválasztás, kidolgozottság 
– az előadás színvonala (változatosság, ötletesség stb.) 
– az előadás nyelvi minősége (hangerő, artikuláció, szókincs stb.) 
– csapatszellem, felkészültség 



BOLYAI ANYANYELVI CSAPATVERSENY 
ORSZÁGOS DÖNTŐ – SZÓBELI (2015. DECEMBER 5.) 

7. osztály 
Megoldások és pontozási útmutató 

 
1. feladat (2 pont): 
Mit jelentenek az alábbi idegen szavak? Mondjátok meg a magyar megfelelőjüket, vagy írjátok körül őket! 

1. izolál 
2. dilemma 

 
Megoldás: 
 1. elszigetel, körülzár, elkülönít 
 2. kétely, választási nehézség, (kényszerű) választási helyzet, amikor az ember nem tudja eldönteni, hogy a 

lehetőségek közül melyik a legjobb stb. 
Pontozás: Mindkét szó esetében a jó megoldás 1-1 pont. 
 
 
 
2. feladat (5 pont): 
Az alábbi betűk felhasználásával rakjátok ki az összes olyan lehetséges szót, illetve toldalékos szóalakot, amely 
legalább öt betűből áll! (Minden betűt csak annyiszor használhattok, ahányszor a felsorolásban szerepel. Az SZ 
nem bontható S-re és Z-re.) A zsűrinek mondjátok meg, hogy hányat találtatok, majd olvassátok fel a szavakat! 

E   E   K   R   SZ   T 
 
Megoldás: 
Kirakható szavak, szóalakok: KERESZT, RESZKET, REKESZT, TEKERSZ, ERESZT, REKESZ, RETEK, 
RETKE, SZERTE, SZERET, SZEREK, TESZEK, TEREK, KERET, TEKER, ESZTER, ESZTEK (elfogadha-
tó a KRESZ betűszó tárgyragos alakja KRESZ-T) 
Pontozás: 12 vagy annál több szó: 5 pont 
 11 szó: 4 pont 
 10 szó: 3 pont 
 9 szó: 2 pont 
 8 szó: 1 pont 
 7 vagy annál kevesebb szó: 0 pont 
 
 
 

Szabadon választott produkció 

Szempontok a pontozáshoz (0-től 9 pontig): 
– témaválasztás, kidolgozottság 
– az előadás színvonala (változatosság, ötletesség stb.) 
– az előadás nyelvi minősége (hangerő, artikuláció, szókincs stb.) 
– csapatszellem, felkészültség 



BOLYAI ANYANYELVI CSAPATVERSENY 
ORSZÁGOS DÖNTŐ – SZÓBELI (2015. DECEMBER 5.) 

8. osztály 
Megoldások és pontozási útmutató 

 
1. feladat (2 pont): 
Mit jelentenek az alábbi idegen szavak? Mondjátok meg a magyar megfelelőjüket, vagy írjátok körül őket! 

1. alteregó 
2. disztingvál 

 
Megoldás: 
 1. hasonmás, valakinek a megtévesztésig hasonló párja stb. 
 2. különbséget tesz, megkülönböztet, érzékeli a különbséget (rangok között), nem ugyanúgy viselkedik más-

más emberekkel stb. 
Pontozás: Mindkét szó esetében a jó megoldás 1-1 pont. 
 
 
 
2. feladat (5 pont): 
Az alábbi betűk felhasználásával rakjátok ki az összes olyan lehetséges szót, illetve toldalékos szóalakot, amely 
legalább öt betűből áll! (Minden betűt csak annyiszor használhattok, ahányszor a felsorolásban szerepel. Az SZ 
nem bontható S-re és Z-re.) A zsűrinek mondjátok meg, hogy hányat találtatok, majd olvassátok fel a szavakat! 

E   E   K   R   SZ   T 
 
Megoldás: 
Kirakható szavak, szóalakok: KERESZT, RESZKET, REKESZT, TEKERSZ, ERESZT, REKESZ, RETEK, 
RETKE, SZERTE, SZERET, SZEREK, TESZEK, TEREK, KERET, TEKER, ESZTER, ESZTEK (elfogadha-
tó a KRESZ betűszó tárgyragos alakja KRESZ-T) 
Pontozás: 12 vagy annál több szó: 5 pont 
 11 szó: 4 pont 
 10 szó: 3 pont 
 9 szó: 2 pont 
 8 szó: 1 pont 
 7 vagy annál kevesebb szó: 0 pont 
 
 
 

Szabadon választott produkció 

Szempontok a pontozáshoz (0-től 9 pontig): 
– témaválasztás, kidolgozottság 
– az előadás színvonala (változatosság, ötletesség stb.) 
– az előadás nyelvi minősége (hangerő, artikuláció, szókincs stb.) 
– csapatszellem, felkészültség 

 


