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vágyainkat, az együttműködő szellem erejét közös felemelkedésünk szolgálatába.”
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Körzeti forduló 3. osztály 2017. november 10. 

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

1. Mit jelent a következő szólás? Kezét-lábát töri. 
(A) ügyetlenkedik (B) veszélyes helyen jár (C) igyekszik 
(D) tör-zúz (E) mindent megtesz egy cél érdekében 

2. Mely kifejezéseket írtuk helyesen? 
(A) döjfös királyok (B) mosolygó kölykök (C) sekéj folyó 
(D) ijedős majom (E) zajos osztály 

3. Mely nevekben bújt el legalább két olyan szó, amelyek hosszabbak egy betű-
nél? Például: Emese → eme, mese, se. 
(A) Ottó (B) Lóránt (C) Tamara (D) Tibor (E) Levente 

4. Melyik sorban vannak helyes ábécérendben a szavak? 
(A) Alfréd, Albin, Antal, Aranka, Artúr 
(B) Szeged, Szekszárd, Székesfehérvár, Szigetvár, Szolnok 
(C) bamba, bágyadt, boldog, bolond, büszke 
(D) kacsa, kakas, kecske, koala, kolibri 
(E) pásztor, pék, pénztáros, portás, postás 

5. Keressétek meg az összes legalább kétbetűs szót a SZAKADÁS szóban, majd 
jelöljétek be az igaz állításokat! 
(A) Ötnél több szó van benne. (B) A legrövidebb szó 3 betűből áll. 
(C) A leghosszabb szó ötbetűs. 
(D) A szavak többsége magánhangzóval kezdődik. 
(E) Több az egy szótagú szó, mint a két szótagú. 

6. Mely szavaknak van csak e magánhangzót tartalmazó rokon értelmű párjuk? 
(A) gyors (B) jókora (C) vicces (D) okos (E) szófogadó

7. Melyik szó marad értelmes, ha beillesztünk vagy hozzátoldunk egy n betűt? 
(A) írok (B) harag (C) kapál (D) kalapál (E) telefonál 

8. Rakjatok ki minél több ötbetűs szót vagy toldalékos szóalakot a betűkből! Je-
löljétek meg a rájuk vonatkozó igaz állításokat! 

 E É K T T 
(A) Csak négy szót lehet kirakni. (B) Négynél több szót is ki lehet rakni.
(C) Mindegyik szó két szótagos. (D) Két szó is k betűvel kezdődik. 
(E) Az egyik szó jelentése: célok. 

9. Csukás István Hideg szél fúj című verséből idézzük az első versszakot, ám 
nehezítésként a szavakat egybeírtuk. Jelöljétek be a versszakról az igaz állítá-
sokat! 

  Hidegszélfúj,hogyazembermajdmegdermed. 
  Kinekjóez?Csakakövérhóembernek! 

(A) A szövegben kevesebb mint 15 szó van. 
(B) Három mondatfajta van benne: kijelentő, kérdő, felkiáltó. 
(C) A leghosszabb szó három szótagból áll. 
(D) Csak két szóban van kétjegyű mássalhangzó. 
(E) Az első sor utolsó szava azt jelenti, hogy megfagy. 

10. Állatok nevét adtuk meg a betűiket összekeverve. Azokat jelöljétek meg, ame-
lyek beleillenek a következő szólásba, illetve közmondásba: 

  Szemtelen, mint a piaci … Jobb ma egy …, mint holnap egy … 
(A) AAMCSK (B) EÉBRV (C) ÉGYL (D) AÁDMR (E) OÚKTZ 

11. Jelöljétek be az ellentétes párokat! 
(A) benyit – kitár (B) lebeszél – rávesz (C) indul – távozik 
(D) enged – tilt (E) sürget – henyél 

12. Jelöljétek meg a kiejtéstől eltérő helyesírású szavakat! 
(A) tanulj (B) okosság (C) hosszabban (D) fújjad (E) fáradt 

13. Bizonyára ismeritek A rest macska című mesét. Jelöljétek be a rest szó rokon 
értelmű párjait! 
(A) serény (B) naplopó (C) ostoba (D) tunya (E) otromba 

A következő feladatot a válaszlap kijelölt helyén oldjátok meg! 
14. Dadogó szavak. Nyolc olyan szó meghatározását, körülírását olvashatjátok, 

amelyekben az az érdekes, hogy az első két betű rögtön megismétlődik. Íme 
egy példa: házi szárnyas = kakas. Fejtsétek meg ezeket a szavakat, és a he-
lyesírásra is ügyelve írjátok le őket a válaszlapra! 

  1. leskelődik, benéz egy kis résen 
  2. a régész által megtalált tárgy 
  3. üldögél – ahogy a kisgyerekek mondják 
  4. fát megmunkáló alkotóművész 
  5. színes, kalitkában is gyakran tartott madár 
  6. édes, sárga húsú déligyümölcs 
  7. az Éliás, Tóbiás kezdetű gyermekdalban említett étel 
  8. újszülött, baba 
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