
„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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Körzeti forduló 6. 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. Lendvai Ilona Kerti bál című versében a zöldségek bálba mennek.  E versből 
idézünk egy versszakot. Mit jelent a benne szereplő petrezselymet árul szólás? 

  „Csak a dinnye pityereg 
  itatja az egereket, 
  maga elé bámul 
  petrezselymet árul.” 

(A) búslakodik (B) felesleges dolgot tesz (C) bosszút forral 
(D) nem kérik fel táncolni (E) bosszankodik 

2. Melyik szó marad értelmes egy t betű beillesztésével vagy hozzátoldásával? 
(A) szünet (B) enyészet (C) altat (D) ragacs (E) meszet 

3. Az ókori sumér nép közmondása: 
 Dédelgetett ebed fog még marni! 

 Tartalmát, üzenetét tekintve melyik közmondásunknak felel meg? 
(A) Köti az ebet a karóhoz. (B) Kit a kígyó megmart, a gyíktól is fél. 
(C) Kutyaharapást szőrével. (D) Amelyik kutya ugat, az nem harap. 
(E) Kígyót melenget a keblén. 

4. Jelöljétek meg azokat a szavakat, amelyek két különböző szófajba is tartoz-
hatnak! 
(A) tegez (B) koboz (C) málna (D) irat (E) falva 

5. Melyik névből lehet úgy elvenni egy betűt, hogy értelmes szót kapjunk? 
(A) Frigyes (B) Szabina (C) Gergely (D) Nándor (E) Noémi 

6. Mely kifejezéseknek van három szótagos rokon értelmű párjuk? 
(A) ágyú (B) vihar (C) földrész (D) csapda (E) nadrág 

7. Jelöljétek meg a János vitéz történetére vonatkozó igaz állításokat! 
(A) Jancsi az egyik fejezetben egy tucat zsivánnyal találkozik. 
(B) A huszársereggel vándorolva eljut Taljánországba és Indiába is. 
(C) A francia királyt is megsegíti a tatárok elleni csatában. 
(D) A tengeri viharból úgy menekül meg, hogy kiúszik a partra. 
(E) Tündérország kapuinak őrzői: 3 medve, 3 farkas és egy sárkánykígyó. 

8. Mely betűcsoportból lehet valamilyen állat hímjének a nevét kirakni? 
(A) NAKAC (B) OBÚRJ (C) ECJRÉ (D) DŐSLÜ (E) RÁGNÚ 

9. G vagy K? Jelöljétek be a g-vel írandókat! 
(A) rö…tön (B) vá…tat (C) szü…ség (D) var…ocs (E) szö…dös 

10. Mely szavakban érvényesül az összeolvadás törvénye? 
(A) anyja (B) utca (C) metszőolló (D) igazsággal (E) taníts 

11. Az alábbi öt szó közül három rokon értelmű. Melyik ez a három? 
(A) kulacs (B) butykos (C) batyu (D) szütyő (E) iszák 

12. Idegen és magyar szavakat állítottunk párba. Jelöljétek meg a helyes párokat! 
(A) fals – hamis (B) fabrikál – eszkábál (C) favorit – kiváló 
(D) fantázia – képzelet (E) família – család 

13. Rakjatok ki minél több legalább négybetűs szót a HÓTAKARÓ szótagjaiból, 
majd jelöljétek be az igaz állításokat! 
(A) Öt szót biztosan ki lehet rakni. (B) A szavak többsége főnév. 
(C) Van köztük tulajdonnév. (D) Ige is van köztük. 
(E) A legtöbbször felhasználható szótag a TA. 

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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