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Megyei/körzeti forduló 6. osztály 2019. november 8. 

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

1. Melyik szó kerülhet az alábbi szóláshasonlat elejére? 
 …, mint a hét szűk esztendő. 

(A)  Hosszú (B)  Keserves (C)  Sovány (D)  Rosszabb (E)  Szegény 

2. Melyik mássalhangzócsoportot lehet akár a sorrend megváltoztatásával ki-
egészíteni csak Á betűk hozzátoldásával, betoldásával, hogy értelmes szót 
kapjunk? Például: NYRKS → SÁRKÁNY  
(A)  RSML (B)  BDNR (C)  PLLT (D)  NYVLB (E)  PMSL 

3. Jelöljétek be az igaz állításokat Áprily Lajos Eső című versére vonatkozóan! 
  „Hűs permeteggel hangoló idő, 
  poéta-kedvet dalra lenditő. 
  Hogy nőne most a vers, a szűz virág, 
  ha lüktetnél még bennem, ifjuság.” 

(A)  Az esős idő nem kedvez a versírásnak.  
(B)  Az idősödő költőt elhagyta régi alkotóereje.  
(C)  A harmadik sor tartalmaz metaforát.  
(D)  A versszak összes igéje feltételes módú. 
(E)  Összesen egy szó tér el a helyesírástól. 

4. Kiket jellemeznek a következő idézetek?  
 „A hangja mély volt, szelíd és komoly. S amit mondott, az is olyanforma volt, 

mint a hangja.” „Ez a fütty különben az ő különlegessége volt. Ezt nem tudta 
utánacsinálni senki a negyedikben…” „Senkise törődött vele. Jelentéktelen, 
sovány kis fiú volt…” 
(A)  Csónakos (B)  Barabás (C)  Geréb (D)  Boka (E)  Nemecsek 

5. Milyen szófajra nincsen példa az előző feladat idézeteiben? 
(A)  mutató névmás (B)  névutó (C)  kötőszó 
(D)  létige (E)  határozatlan számnév 

6. Mely mássalhangzótörvényekre van példa az alábbi szavak valamelyikében? 
 különben, ezt, százzal 

(A)  összeolvadás (B)  rövidülés (C)  teljes hasonulás 
(D)  kiesés (E)  részleges hasonulás 

7. Többjelentésű vagy azonos alakú? Melyek lehetnek azonos alakú szavak? 
(A)  görög (B)  török (C)  korom (D)  légy (E)  lett 

8. Mely szavaknak, meghatározásoknak felel meg egy BA- kezdetű szó? 
(A)  gyalogos katona (B)  túrázik, kóborol (C)  gyógyír 
(D)  hiedelem (E)  török méltóság 

9. Azokat a szavakat jelöljétek meg, amelyekbe beírható egy hárombetűs ige! 
Például:  k … ös  →  köntös. Ügyeljetek a helyesírásra is! 
(A)  egye … et (B)  h … elen (C)  ka … án 
(D)  eny … és (E)  te … es 

10. Találjátok ki az alábbi három összetett szó közös utótagját! 
  KERESZT-  BEL- ÉDES-  
 Mely szavakkal tud ugyanez a szó előtagként összetett szót alkotni? 

(A)  -MOSÁS (B)  -LÉPCSŐ (C)  -KŐ (D)  -JEL (E)  -GYŰJTŐ 

11. Melyik szó jelenthet valamilyen járművet?  
(A)  kordé (B)  uszály (C)  gondola (D)  sajka (E)  tricikli  

12. Melyik olimpiai érmes sportolónk nevében nincs magas magánhangzó? 
(A)  Hosszú Katinka (B)  Kozák Danuta (C)  Kapás Boglárka 
(D)  Szász Emese (E)  Cseh László 

13. Egy híres versből idézünk. Mely állítások igazak rá? 
  „Egy eladó lyány a tűzre venyigét rak: 
  Ő a legnagyobb s szebb… a hajnali csillag.” 

(A)  A vers költője Arany János. 
(B)  A lány férjez adható korú. 
(C)  A venyige jelentése: szőlővessző, rőzse. 
(D)  A műben szerepelnek a szülők is. 
(E)  Belép egy veterán is, aki I. világháborús élményeiről mesél a családnak. 

A következő feladatot a válaszlap kijelölt helyén oldjátok meg! 
14. Javítsátok ki az alábbi mondatok kiemelt nyelvhelyességi hibáit! 
 A válaszlapra elég csak a javított, cserélt kifejezést vagy szószerkezetet leír-

ni, az adott mondat sorszáma mellé, sorrendben. 

 1) Az elmaradt karbantartás végett a busz az első emelkedőn lefulladt. 
 2) Ezt én is meg tudnám csinálni, ha lehetőséget kapnák a bizonyításra. 
 3) Az új törvény csak a nappali tagozatosokra tartozik. 
 4) Kérdezd meg Petitől, el-e tudna jönni jövő héten a koncertre!  
 5) A hamvába fulladt ötletet a képviselők egyhangúlag leszavazták. 
 6) A látványtól a torkán akadt a lélegzete, de nem akarta, hogy észrevegyék.  
 7) Hiába érkeztek időben, a helység ajtaja már zárva volt.  
 8) Igaza alátámasztására számos bizonyítékokkal szolgált. 
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