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Országos döntő 3. osztály 2017. december 9. 

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

1. Melyik fiúnév tartalmaz olyan (legalább kétbetűs) szót, amely oda-vissza ol-
vasva is értelmes? 
(A) Boldizsár (B) Benedek (C) Béla (D) Kötöny (E) Pongrác 

2. Különböző szavak alkothatók az alábbi két hiányos szóalakból egy-egy ma-
gánhangzó beillesztésével. Keressétek meg az összes lehetőséget, majd jelöl-
jétek be az igaz állításokat! T   R és  V   R 
(A) A kettőből együtt tíz szót biztosan ki lehet rakni. 
(B) Az elsőből több szó alkotható, mint a másodikból. 
(C) A szavak többsége hosszú magánhangzót tartalmaz. 
(D) Legalább három szó visszafelé olvasva is értelmes. 
(E) Mindegyikből alkotható egy új szó egy mássalhangzó hozzátoldásával. 

3. A helyesen írt szavak kezdőbetűiből összeáll egy szó. Mit jelent? 
 bölcsöde     menny     kinnt     olcsó     síma     húga      amig     óvoda 
(A) bolondos (B) vasolvasztó tűzhely (C) éhező 
(D) falánk (E) ruhát tisztító 

4. Mesés mondatok. Jelöljétek meg a népmesékre jellemző, helyes mondatokat! 
(A) Hol jársz itt, ahol az ember se jár? (B) Elindult szerencsét próbálni. 
(C) A napra lehetett nézni, de rá nem. (D) Annyi gyereke volt, mint a rosta.
(E) Szerencséd, hogy öreganyádnak szólítottál! 

5. Rónay György verséből idézünk. Jelöljétek meg az igaz állításokat! 
(A) A részlet egy kotlósról szól. „Piros tarajára hiú nagyon, 
(B) A hiú jelentése itt: öntelt, büszke. az jelzi, hogy úr az udvaron. 
(C) A trombitál azt jelenti, hogy kotkodácsol. Ellenőrzi a rendet, föl-le jár.
(D) A főszereplő madár ékessége a taréj. Ha baj van, egyet trombitál.”
(E) A részletben csak egyféle kétjegyű mássalhangzó található. 

6. Szótaglánc. Szabály: minden szó első szótagja megegyezik az előző szó utolsó 
szótagjával. Melyik láncszem tér el ettől a szabálytól? 

 takaró – róka – kalap – lapos – ostor – torma – mazsola – lasszó 
(A) kalap (B) lapos (C) ostor (D) mazsola (E) lasszó 

7. Pótoljátok a magánhangzókat az alábbi szólásból! Mi a jelentése? 
 _LT_R_K   _   M_CS_S. 

(A) rossz fát tesz a tűzre (B) sötétben tapogatózik (C) sírva fakad 
(D) szidást kap (E) dühbe gurul 

8. Összesen hány testrész neve bújt el az alábbi zöldségnevekben? 
 kukorica, karalábé, káposzta, paradicsom, csípős paprika, spárga, articsóka 

(A) 2 (B) 3 (C) 4 (D) 5 (E) 6 

9. Alkossatok leány keresztneveket a betűhalmazokból! Ha jól dolgoztatok, a 
kezdőbetűket összeolvasva egy meseszereplő nevét kapjátok. Jelöljétek be a 
mesével kapcsolatos igaz állításokat! 

 1.  ÁRKAL    2.  NAKÓI    3.  IORALÁZ    4.  NAKARA    5.  NAGIK 
(A) A kapott név egy rókakölyöké. (B) Egy másik rókaszereplő neve: Kag. 
(C) A mese írója: Fekete István. (D) Az egyik mellékszereplő: Tás, a liba.
(E) A mese címszereplőjét a nagybátyja neveli fel. 

10. Mely szavak, kifejezések válaszolhatnak az alábbi kérdések valamelyikére? 
 Hogyan? Mikor? Mivel? 

(A) tüstént (B) iszkiri (C) átabotában 
(D) hanyatt-homlok (E) dérrel-dúrral 

11. Hány magyar városnevet lehet kirakni összesen a következő szótagokból? 
 KE  RE  GOM  ROM  KO  MÉT  TER  SZEG  ESZ  KŐ  MÁ  KECS  DEB 

(A) 2 (B) 3 (C) 4 (D) 5 (E) 6 

12. Jelöljétek be azokat a szavakat, mondatokat, amelyekből dd hiányzik! 
(A) Ha... játsszunk! (B) Nyis... ki az ajtót! (C) Ol... meg a feladatot!
(D) Holnap Boton...al találkozom. (E) „Isten, ál... meg a magyart!” 

13. A rest macska című meséből idézünk. Melyik állítás igaz rá? 
 „Elvégzett az ifiasszony helyette mindent. Kisöpörte a házat, vizet hozott a kút-

ról, tüzet tett, fölvetette a konyhát, s főzött olyan vacsorát, hogy akárki meg-
nyalhatta volna utána a száját.” 
(A) Az ifiasszony jelentése: menyasszony. (B) Az ifiasszony begyújtott. 
(C) A kútról hozott víz a tűzoltáshoz kellett. (D) Átrendezte a konyhát. 
(E) Hiába főzött finomat, az emberek éhesek maradtak. 

A következő feladatot a válaszlap kijelölt helyén oldjátok meg! 
14. Hárs László Mégse-vers című játékos művéből idézünk két versszakot. Ám 

nehezítésül annyit változtattunk, hogy az eredeti magánhangzók helyére min-
denütt e betűket írtunk. Állítsátok helyre az eredeti szöveget, ügyelve a helyes-
írásra! 

  „Ez esztelnek negy lebe ven, E fezeknek ket fele ven, 
  es megse megy setelne, es megse hellje henged, 
  e lebesnek nencs lebe, de s e kencse szeje eddeg meg 
  e kelyhen szekett ellne. egyetlen szet se mendett.” 
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