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Országos döntő 6. osztály 2018. december 8. 

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 szóban érvényesül a részleges hasonulás törvénye? 
(A) tüstént (B) angyalszárny (C) légtér (D) méztől (E) különbség

2. Az alábbiakban egy jól ismert műről olvashattok egy rövid összefoglalót. Ha 
felismertétek, jelöljétek meg a vele kapcsolatos igaz állításokat! 

 A szerző a testvérének ír egyfajta levelet 1844-ben. Ebben említi a család 
anyagi gondjait, és arra inti testvérét, hogy segítse édesapjukat. 
(A) Az írás egy kedélyes kérdésfelvetéssel kezdődik. 
(B) Műfaja verses levél. 
(C) Páros rímelésű. 
(D) Az író ígéri, hogy máskor vidámabb lesz levele. 
(E) A szerző apjának és testvérének ugyanaz a keresztneve. 

3. Az összes szótag felhasználásával egy szólás rakható ki. Mi a jelentése? 
 VAR  JA  KÖ  UJ  CSA  AZ  RÉ 

(A) Lépre csalja. (B) Zsarol, fenyeget. (C) Szeretettel kényezteti.
(D) Enyhén megszid. (E) Kihasznál, kénye szerint bánik vele. 

4. Többféle szó, illetve szóalak is beírható az alábbi mondat kipontozott helyére. 
Mi lehet igaz egy ilyen szóra? (Egyszerre több szó nem írható be a mondatba.) 
 Aki idegen nyelvet tanul, … megismer egy népet és egy kultúrát is. 
(A) Lehet névmás. (B) Lehet összetett szó. (C) Tartalmazhat képzőt.
(D) Tartalmazhat jelet. (E) Lehet ragozott szóalak. 

5. Melyik szóalak felel meg a szótő + képző + jel + rag képletnek? 
(A) vasalókat (B) úszásomra (C) telefonáltál 
(D) csengetésig (E) ragozással 

6. Rákos Sándor Kovácsék című verséből idéztünk. Melyek az igaz állítások? 
Kezdődnek a furcsaságok:   
bemutatok egy családot, (A) Két szó is megfelel a pereputty főnévnek. 
ia-fiát, retye-rutyát, (B) A sógor azt is jelenti: a házastárs fivére. 
a sógort, a keresztkomát, (C) A részlet legalább öt nemzedéket említ. 
a nagyapát, az unokát, (D) A keresztkoma jelentése: unokatestvér. 
a szülőket, a dédszülőket, (E) Mindhárom toldaléktípusra van példa. 
ük-ük-ük-ük felmenőket …   

7. Ünnepeink közül jelöljétek meg az egyházi, vallási ünnepeket! 
(A) V. 01. (B) X. 06. (C) X. 23. (D) XI. 01. (E) XII. 25. 

8. Melyik kifejezésnek lehet ellentétpárja a felsoroltak valamelyike? 
 ösztökél, szakrális, berzenkedik, méltat, csalárd, leszól, félszeg 

(A) felbujt (B) fél (C) ócsárol (D) zaboláz (E) merész 

9. Melyik szóba lehet n-t és nn-t egyaránt beírni? 
(A) ki_ (B) i_a (C) be_em (D) elle_e (E) fe_ 

10. Az alábbi régies, illetve tájnyelvi szavak közül melyik jelent valamilyen esz-
közt? 
(A) sulyok (B) nyirettyű (C) bojtorján (D) guzsaly (E) gereben 

11. Ismert versekből adunk meg kulcsszavakat. Melyeket írta Petőfi Sándor? 
(A) képzetem (B) csönd-zsákból (C) sehonnai 
(D) sugára (E) nyúgalomba 

12. Olyan ötbetűs szavakat sorolunk fel, amelyekből az összes betű felhasználásá-
val újabb ötbetűs szavak, toldalékos szóalakok rakhatók ki.  

 Pl: TENYÉR → TÉNYRE, ERÉNYT. 
 Melyikből lehet a legtöbbet létrehozni? 

(A) KOROM (B) KASZÁL (C) MÁSOL (D) SEPER (E) TALÁL 

13. Jelöljétek meg a felsorolt igealakokra vonatkozó igaz állításokat! 
eredj, lettünk, felhozád, sincs, küld, lesztek, aludjon, elmégy, lehessen, jő 

(A) Mindhárom mód és idő előfordul. (B) Négy ige második személyű. 
(C) Három ige felszólító módban áll. (D) Van köztük ikes ige. 
(E) Létezést kifejező ige négyszer fordul elő. 

A következő feladatot a válaszlap kijelölt helyén oldjátok meg! 
14. Folytassátok a szótagos szóláncot a megkezdett minta szerint további 16 szóig! 

Ragozott szavakat és tulajdonneveket ne írjatok, és ugyanaz a szó többször ne 
szerepeljen! Ügyeljetek a helyesírásra! 

 KOCSI – CSICSÓKA – KALODA – DARA – RAKAT – KATLAN – … 
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