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Körzeti forduló 5. 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? Elhúzza a nótáját. 
(A) kedvében jár (B) udvarol neki (C) megtréfálja 
(D) alaposan elveri (E) teljesíti a kívánságát 

2. Melyik szó marad értelmes egy r betű beillesztésével vagy hozzátoldásával? 
(A) apó (B) pára (C) ibolya (D) idegen (E) mászóka 

3. Az ókori sumér nép egyik állatmeséjét idézzük. A történet ismerős lehet a mi 
európai mesekincsünkből is, csak más szereplőkkel. Melyekkel? 

 A kutya megkívánta a datolyát. Kiment a kertbe, ám a kert gazdája elzavarta, 
és az emberek megkergették. A kutya, menekülőben, így szólt: „Itt úgyis keserű 
a datolya!” 
(A) róka (B) farkas (C) holló (D) sajt (E) szőlő 

4. Móra Ferenc egyik történetéből idézünk. Jelöljétek be a részlettel kapcsolatos 
igaz állításokat! 

 „Gyermekkoromban két gazdag embere volt a városunknak. Egytestvérek vol-
tak, a fiatalabbnak Tót Gáspár, az öregebbnek Tót Antal volt a becsületes 
neve. De az öregebbet csak Sebaj Tótnak nevezte mindenki, mert ha szegény 
ember panaszolta neki a baját, azt mind azzal vigasztalta meg: 

 – Sebaj, barátom, neked is van, amíg nékem ad az Isten! 
 Soha tőle hiába nem kért senki. Két határban nem beszéltek az emberek Sebaj 

Tótról, csak kalaplevéve.” 
(A) Tót Antal ragadványneve egyik gyakori szavajárásából ered. 
(B) Tót Antal mindig önzetlenül segített az embereknek. 
(C) Az emberek soha semmit nem kértek Sebaj Tóttól. 
(D) Az emberek nem nagyon beszéltek Sebaj Tótról. 
(E) Tót Antalról mindenki tisztelettel beszélt. 

5. A fenti történetben összesen hány jelen idejű igealak található? 
(A) 1 (B) 2 (C) 3 (D) 4 (E) 5 

6. Melyik szóban írhatunk valamelyik t helyett tt-t is? 
(A) büntet (B) tesztel (C) tetszik (D) törtet (E) áltat 

7. Melyik névből lehet úgy elvenni egy betűt, hogy értelmes szót kapjunk? 
(A) Péter (B) Mária (C) Gergely (D) Dalma (E) Noémi 

 

8. Jelöljétek meg azokat a párokat, amelyeknek mindkét tagja melléknév! 
(A) okosak – jóság (B) erőset – szépül (C) pécsi – szótlan 
(D) szebb – hebrencs (E) törékeny – kies 

9. Az alábbi öt szó közül három rokon értelmű. Melyik ez a három? 
(A) tallóz (B) firtat (C) kutat (D) fürkész (E) szemlél 

10. Mely betűcsoportokból lehet valamilyen állat nőstényének a nevét kirakni? 
(A) RÁGNÚ (B) RÖCSDŐ (C) NAKAC (D) CSÉGÁR (E) ÓSOLTK 

11. Mely kifejezéseknek van három szótagos rokon értelmű párjuk? 
(A) harkály (B) fázik (C) költő (D) erdő (E) matróz 

12. Jelöljétek meg a helyesen írt fölszólító módú igéket! 
(A) nőjjetek (B) nyitsd ki (C) küldd el 
(D) fogóddzatok össze (E) metsszétek meg 

13. Összesen hány emberi testrész neve bújt el az alábbi édességnevekben? 
 karamella, palacsinta, fagylalt, csokitorta, marcipán, konyakos meggy 

(A) 3 (B) 4 (C) 5 (D) 6 (E) 7 

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: felfedi a bűnt, lebuktat valakit = leleplez. Fejtsétek meg ezeket a 
szavakat, és a helyesírásra is ügyelve írjátok le őket a válaszlapra! 

  1. házat felújít 
  2. bódító illatú virág 
  3. alkoholos 
  4. tétovázik, húzza az időt 
  5. apró dísztárgy 
  6. holttest 
  7. valakinek a saját nemzeti nyelve 
  8. eszes, találékony 
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