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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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4. osztály

2016. december 10.

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

Melyik melléknév felel meg a mesecímekben szereplő melléknevek valamelyikének?
A rest macska / A hiú király /
A nyelves királykisasszony / A bugyuta ember
(A) gyáva (B) szószátyár (C) naplopó (D) öntelt
(E) ravasz

2.

Kire mondjuk, hogy kimutatja a foga fehérét? Mit jelent ez a szólás?
(A) nagyon örül valaminek
(B) büszke valamire
(C) kifejezi a lenézését
(D) bebizonyítja a kiválóságát
(E) kimutatja igazi énjét, gonosz szándékát

3.

4.

5.

Azokat a felsorolásokat jelöljétek meg, amelyek minden tagját ly-nal írjuk!
(B) harká . , bago . , seregé .
(A) fo . ó, bo . gó, apá .
(C) erké . , esé . , esté .
(D) ibo . a, zsá . a, gó . ahír
(E) biva . , bor . ú, la . hár
Melyik szó két egymás melletti mássalhangzója közé lehet egy betűt úgy beilleszteni, hogy egy újabb értelmes szót kapjunk? (Pl.: mert → merít)
(E) sajt
(A) alkot
(B) kulcs
(C) szólt
(D) jelent
Betűrend szerint soroltunk fel szavakat. Melyik felsorolás hibás?
(A) Emese, Emma, Emőke, Erika
(B) Tibor, Tiborc, Tivadar, Titusz
(C) kar, karó, kár, káró, karcsú
(D) erény, erő, eső, esernyő
(E) vad, vadász, vadliba, vadkacsa

6.

Mely testrészek hiányoznak a szólásokból?
...on csípik
fő a ...e
nagy ...on él
...ére vesz nincs ...ére
(A) fül
(B) váll
(C) láb
(D) fej
(E) nyak

7.

Rokon értelmű mellékneveket soroltunk fel hiányosan. Egészítsétek ki őket,
majd azt jelöljétek meg, amelyikkel folytatható a felsorolás!
t . rm . te . , ó . . ás . , mé . e . es
(A) erős
(B) szilárd
(C) rettenthetetlen
(E) kitartó
(D) jókora

8.

Mely keresztnevek betűiből lehet egy újabb szót kirakni az összes betű felhasználásával?
(C) GÁBOR (D) GYULA (E) NÓRA
(A) TERÉZ (B) ÁKOS

9.

Mely szavakba lehet a kipontozott helyre egy állat nevét beírni úgy, hogy értelmes szót kapjunk? (A pontok száma megfelel a hiányzó betűk számának; a
kétjegyű mássalhangzókat két pont jelöli.) Példa: pa.... → paróka
(A) lab....gás (B) la...ság (C) l..eg
(D) legy..
(E) le...r

10. Az eltáncolt papucsok című meséből idézünk egy részletet. Mit jelent a benne
szereplő alattomban szó?
„A juhászlegény meghúzódott az ajtó sarkánál, s alattomban még
el is kapta a kicsi királykisasszonyt, s egyet-kettőt fordult vele.”
(A) váratlanul
(B) sebtében
(C) sötétben
(D) titokban
(E) azalatt
11. Egészítsétek ki a hiányzó betűkkel az alábbi kifejezéseket, majd jelöljétek meg
a népmesékbe illőket!
(A) h_m_b_n s_l_ p_g_cs_
(B) h_t_e_ű g_i_f_a_á_
(D) k_r_a_a_k_ m_l_c
(C) _p_r_n_i_s t_n_e_
(E) k_cs_l_b_n f_r_ó k_s_é_
12. Melyik állatnév illik a felsorolt szavak valamelyikéhez?
-türelem
-bál
-szorgalom
-foci
(A) nyest
(B) birka
(C) vakond (D) gólya
(E) pók
13. Mely párok felelnek meg egy-egy oda-vissza olvasható hárombetűs szónak?
(Például: akadály – bő → gát – tág)
(A) függ – kapuban a labda! (B) végtag – tesz (C) csupán – szőlőinda
(D) vakond teszi – csúf
(E) szemmel érzékel – nagyobb edény
A következő feladatot a válaszlap kijelölt helyén oldjátok meg!
14. Milyen emberre mondjuk azt, hogy minden hájjal megkent fickó? És vajon mi
lehet ennek a szólásnak az eredete? Hogyan függhet össze a jelentésével?
a) Adjátok meg a szólás jelentését!
b) Találjatok ki egy történetet, amely megmagyarázza a szólás keletkezését!

