
„Agykutatóként azt kívánom hazám polgárainak, hogy az agyunkat egyre jobban lefog-
laló 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: NOVÁKNÉ KOROSSY JUDIT (Zrínyi Ilona Általános Iskola, Kecskemét)

Baranya/Somogy/Tolna: HEBLING ESZTER (Koch Valéria Középiskola, Ált. Isk., Pécs)

Békés: TÓTHNÉ BODÓ MÁRIA (Implom J. Ált. Isk. 5. sz. Tagintézménye, Gyula)

Borsod-Abaúj-Zemplén: ÁGOSTONNÉ SÁPI ILDIKÓ (Kazinczy Ferenc Ált. Isk., Miskolc)
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 Észak-Pest: KAPOSINÉ BODÓ ANNA (Babits Mihály Gimnázium)

 Kelet-Pest: MAGYAR ZSOLT (Szent István Gimnázium)
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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 igealakra igaz, hogy felszólító módú és egyes szám 3. személyű? 
(A) igyék (B) váljék (C) lennék (D) mossa (E) legyen 

2. Melyik lánynév közepébe lehet úgy egy szótagot beilleszteni, hogy új, értel-
mes (akár toldalékolt) szó jöjjön létre? Pl.:   VIKI → VIDÉKI 
(A) NÓRA (B) KATA (C) ORSI (D) ANNA (E) IDA 

3. Egy szóláshasonlatot adtunk meg úgy, hogy kulcsszavait rokon értelmű sza-
vakra cseréltük. A megfejtése után jelöljétek be, melyiknek a jelentése ugyan-
az vagy hasonló!  Nyír az elméje, akár a penge. 
(A) Borotvaélen táncol. (B) Okos, mint a tavalyi kos. (C) Van sütnivalója.
(D) Érti a csíziót. (E) Többet ésszel, mint erővel. 

4. Melyik szóra igaz, hogy ha kicseréljük az egyik zöngés hangját annak zöngét-
len párjára, újabb értelmes szót kapunk? 
(A) vagon (B) gőz (C) gyáva (D) zúg (E) bádog 

5. Mely állítások igazak Lackfi János versének alábbi részletére? 
  „Ó, ha kesztyű volnék,  Elveszítnek, 
  kéz lakása,  tűznek kerti rácsra, 
  árnyékként mozognék,  integetnék, 
  őt bezárva.  kidobott kis árva.” 

(A) A részletben van metafora. (B) Tartalmaz hasonlatot. 
(C) Van példa megszemélyesítésre. (D) Minden ige feltételes módú. 
(E) A költő formailag és tartalmilag is rájátszik egy Weöres Sándor-versre. 

6. Jelöljétek meg azokat a meghatározásokat, amelyek megfejtése lehet egy CI- 
kezdetű szó! 
(A) kalapféle (B) vékony, sovány (C) árura ragasztható papírdarab
(D) pajtás (E) perlekedik, veszekedik 

7. Csukás István és Lázár Ervin mesehőseinek nevét adtuk meg anagrammával. 
Jelöljétek meg a Négyszögletű Kerek Erdő lakóit! 
(A) MAKACS VITA (B) ZORD AGYÁN (C) SZÓ FELRIAN 
(D) MORC TÓBA RÚG (E) A JEGES SZÖRNY OLT 

8. Mit jelent a mátka szó? 
(A) húg (B) meny (C) menyasszony (D) menyecske (E) ara 

9. Arany János egy ismert verséből idézünk három sort. Ha felismertétek, jelöl-
jétek meg azokat a kifejezéseket, amelyek szerepelnek még ebben a költe-
ményben! „Adassék / A levél / Hunyadi Mátyásnak...” 
(A) Szomorú fogságba (B) Este van, este van (C) Megfizetek érted 
(D) Én egyetlen árvám (E) Hamar a Madarat! 

10. Jelöljétek meg az előző feladat versével kapcsolatos igaz állításokat! 
(A) Hunyadi Mátyás Bécs várában raboskodik. 
(B) Három szolga is ajánlkozik a levél kézbesítésére. 
(C) A Hunyadi család címerállata is megjelenik a műben. 
(D) A levélvivő madarat lelövik a szolgák. 
(E) Szilágyi Örzsébet nem hiába várja a választ fiától. 

11. Mi igaz a 9. feladat idézetében szereplő adassék igealakra? 
(A) múlt idejű (B) jövő idejű (C) felszólító módú 
(D) egyes szám 3. személyű (E) többes szám 3. személyű 

12. Mely meghatározások felelnek meg a három idegen szó valamelyikének? 
  komponens konkurencia kompánia 

(A) ragasztóanyag (B) társaság (C) összetevő, alkotórész 
(D) kereskedelem (E) vetélytárs, versengés 

13. Milyen emberre mondjuk, hogy a kákán is csomót keres? 
(A) nagy a tudásszomja (B) akadékoskodó (C) természetbúvár 
(D) kapzsi, telhetetlen (E) aprólékos, precíz 

A következő feladatot a válaszlap kijelölt helyén oldjátok meg! 
14. A görög Aiszóposz egyik állatmeséjének kezdősorait olvashatjátok, de a kis 

mese végét nektek kell kitalálnotok. Írjátok le, hogyan végződik a szereplők 
kalandja, és az állatmeséknek megfelelően tanulságot is fogalmazzatok meg a 
mese végéhez! 

 A sas, a csóka és a pásztor 
 A sas lecsapott egy magas szikláról, és elragadott egy bárányt. A csóka meg-

látta ezt, és irigységében utánozni akarta. Neki is lendült, és nagy szárnycsap-
kodással egy kos hátára szállt le. De ahogy karmai beleakadtak annak gyap-
jába, ... 
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