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Országos döntő 3. osztály 2019. december 7. 

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

1. Mely szavakban kell a kipontozott helyre nj betűkapcsolatot írni? 
(A)  lehu…a (B)  szá…a (C)  né…e 
(D)  gú…a (E)  csí…a-bí…a 

2. Két alábbi szó jelentése ugyanaz, illetve nagyon hasonló. Melyik ez a kettő? 
(A)  fecsérel (B)  tereferél (C)  korhol (D)  ténfereg (E)  dorgál 

3. Állítsátok betűrendbe a szavakat, majd jelöljétek meg az igaz állításokat! 
 könnyes, könyv, köntös, köpeny, könyököl, köntörfalaz 

 A helyes betűrendbe sorolt szavak közül… 
(A)  az 1. és a 6. ruhafélét jelent. (B)  a 2. toldalékos. 
(C)  a 2. jelentése: mellébeszél. (D)  a 3. a „Milyen?” kérdésre felel. 
(E)  az 1. és a 4. a „Mit csinál?” kérdésre felel, azaz cselekvést jelent. 

4. Az égig érő paszuly című népmeséből idézünk egy mondatot szóközök és mon-
datközi írásjelek nélkül. Jelöljétek meg a rá vonatkozó igaz állításokat! 

  Mindkettőrevigyázzámmertmindakettőtöbbetérmintamennyitmutat! 
(A)  A paszuly jelentése: létra. (B)  A mondat összesen 12 szóból áll. 
(C)  Kevesebb mint 12 szóból áll. (D)  Több mint 12 szóból áll.  
(E)  A szavak fele egy szótagos. 

5. Milyen a tamáskodó ember; mit jelent ez a kifejezés? 
(A)  hetvenkedő (B)  okoskodó (C)  kételkedő 
(D)  tékozló (E)  árulkodó 

6. Melyik vers- vagy népdalrészletből hiányzik a pontok helyén egy fiúnév? 
(A)  „Bíró … odakapott, békacombot ropogtatott” 
(B)  „… napján megszakad a tél” 
(C)  „…, …, kitty-kotty, kitty-kotty, galagonya kettő, három” 
(D)  „Bőrönd … a Köröndön ül a kövön” 
(E)  „Mert e fürge pajkos ürge te vagy, …, te bizony!” 

7. Melyik meghatározásnak felel meg egy olyan hárombetűs szó, amelyik visz-
szafele is értelmes? 
(A)  táncos mulatság  (B)  vízi madár (C)  idős 
(D)  akadály, torlasz (E)  szerszám fogantyúja 

8. Melyik állat szerepelhet az alábbi hiányos közmondások valamelyikében? 
  Ha _____  nincs, _____  is jó.  Sok _____   _____-t győz.  

(A)  eb (B)  kutya (C)  ló (D)  macska (E)  lúd 

9. A jól ismert gyerekdalból idézzük az első versszakot szótagolva. Összesen 
hány szó tagolása hibás? 

  A pünk-ös-di-ró-zsa ki-haj-lott az út-ra, 
  én é-des-em, én kedv-e-sem,sza-kíts egy-et ró-la. 

(A)  2 (B)  3 (C)  4 (D)  5 (E)  6 

10. Összesen hány olyan szó van a 9. feladat idézetében, amelyet toldalék zár le? 
(A)  4 (B)  5 (C)  6 (D)  7 (E)  8 

11. A pünkösdöt évről évre máskor ünnepeljük. Melyik hónapban lehet pünkösd? 
(A)  február (B)  március (C)  április (D)  május (E)  június 

12. Az alábbi mondatban és az A-E pontokban a szavak betűi összekeveredtek. 
Fejtsétek meg, majd jelöljétek meg a kipontozott helyre illő szavakat! 

 A trbáo ték tehe ttala csérszereen acsk  …  dulfort leő yge iks tófuázopr. 
(A)  ahén (B)  tagyarok (C)  szregye (D)  immeskro (E)  tiknár 

13. Egy-egy közös szótag hiányzik a három szópárban. Ha ezt a három szótagot 
helyes sorrendbe rakjátok, újabb értelmes szót kaptok. Mit jelent ez a szó? 

  CINE… - …REZD ARASZ… - …VÁKOL MED… - …ZÉR 
(A)  virgács (B)  orvosi recept (C)  gyógynövény 
(D)  szőlővessző (E)  kisebb cserjék, szőlő mellé szúrt karó 

A következő feladatot a válaszlap kijelölt helyén oldjátok meg! 
14. Majtényi Erik Ötlet című versét közöljük összekeverve. Állítsátok helyre, azaz 

írjátok is le a verset, majd válaszoljatok a kérdésekre! 
 
 
 
  
 
 
 
  

 1) Mit jelent az „elmés” kifejezés? 
 2) Miért akarhatta Egér Ede megfogni Cirmost? 
 3) Hogy mondhatjuk másképp, hogy „nem hajthatja végre”? 
 4) Melyik sor elejére lehet beírni a „minthogy” szót? 

hogy Cirmost is megfogja. 

Egér Ede egérfogót látott. 
– Ilyet – mondta – 
majd én is csinálok, 

mert bebújt, 
hogy belülről is lássa. 

de bővebbre tervezem s nagyobbra, 

fogva tartja az egérfogó rácsa, Büszke is volt elmés ötletére, 
kár, hogy most már 
nem hajthatja végre: 
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