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Körzeti forduló 6. osztály 2008. november 7.

Az 1-13. feladatok megoldását a válaszlapon a megfelelő helyre tett X-szel je-
löljétek! Előfordulhat, hogy egy feladatban több válasz is helyes.
1.	 Ki	mondta	magáról	a	következőket	Arany	János	egyik	művében?

„Csillag esik, föld reng: jött éve csudáknak!
Ihol én, ihol én, pörölye világnak!”

(A) Buda (B) Attila (C) Árpád
(D) Mátyás király (E) II. Szulejmán török császár

2. Mely szavak származnak a TÖR	alapszóból?
(A) töredék (B) tört (C) törékeny (D) tördel (E) törmelék

3. J vagy LY?	Azokat	a	felsorolásokat	jelöljétek	be,	amelyeknek	minden tagját 
ly-nal kell írni!
(A) se...em, sirá..., sú... (B) kara..., karva..., korcso...a
(C) bö...t, bá..., biva... (D) gu...ás, gá...a, go...ó
(E) mág...a, mora..., moso...

4. Mely szavak elé vagy után lehet egy-egy keresztnevet (akár becézve is) il-
leszteni	úgy,	hogy	létező	szót,	kifejezést	kapjunk?
(A) keljfel (B) konyha (C) méz (D) fa (E) zseb

5.	 Foga	van,	de	nem	eszik.	Mi	lehet	az?
(A) kerék (B) fésű (C) tű (D) fűrész (E) szem

6. Jelöljétek be azokat a felsorolásokat, amelyek csak felszólító módú igealako-
kat tartalmaznak!
(A) tudd, vigye, adj (B) kezd, olvasson, igyék (C) vegyél, ül, edd
(D) nyisd, nyess, csendet (E) szíveskedjék, küldd, csukd

7. Az alábbi versidézet utolsó szavát kihagytuk. Verstani (rímelés, szótagszám 
stb.)	és	értelmi	szempontból	mely	szavakkal	egészíthető	ki	az	idézet?

„Egy másik világ küldött engem,
hogy milyen volt, már nem tudom,
de tört sejtése vissza-fénylik
színek nélküli ............”

(A) fátyolon (B) megsúgom (C) álmokon (D) tükrön (E) képernyőn

8.	 Az	 alábbi	 anagrammákból	 (játékos	betűkeverésekből)	 állatneveket	 lehet	 ki-
rakni. Jelöljétek be azokat, amelyek tudnak repülni!
(A) BORS SZAGA VÁR (B) FOSZLÓ ANORÁK (C) ROVAR SZÚR
(D) MAGASAN KÉL (E) RANDA SZALMA

9. N vagy M?	Jelöljétek	be	az	m-mel írandó szavakat!
(A) külö...ben (B) azo...ban (C) közö...bös (D) elle...ben (E) torzo...borz

10. Az alábbiakban a hun-magyar mondavilággal kapcsolatos állításokat olvas-
hattok. Melyek igazak	közülük?
(A) Nimródnak (más néven Ménrótnak), a híres vadásznak volt három fia: 

Hunor, Magyar és Avar.
(B) A csodaszarvas a Meótisz vidékére vezette a testvéreket, ahol Dul(a) fe-

jedelem leányaira találtak.
(C) Árpád, Álmos apja már nem érte meg a magyarok letelepedését a Kárpát-

medencében, mert a Vereckei-hágón átérve meghalt.
(D) Arany János Buda halála című művének címszereplője Attila testvére.
(E) A hagyomány szerint a Konrád császár fogságába esett Lehel vitéz kürtjé-

vel olyan erővel vágta homlokon a császárt, hogy az nyomban meghalt.
11. Jelöljétek be azokat a szavakat, amelyekben ha kicserélünk egyetlen betűt 

egy másikra, akkor egy népnevet kapunk! (pl. balga > belga)
(A) szán (B) nyomán (C) csiga (D) gríz (E) kinn

12. Egészítsétek ki az alábbi szólásokat egy-egy testrész nevével (esetleg toldalé-
kos formában), majd jelöljétek be azokat, amelyeknek jelentése: valaki fáradt!
(A) Majd leszakad a ...... (B) A ...... botját sem mozdítja.
(C) Elnehezedik a ...... (D) Ólomból vannak a ......
(E) Összecsapnak a ...... fölött a hullámok.

13.	 Az	alábbiakban	egy	híres	Kossuth-nóta	első	két	sorát	olvashatjátok	rovásírás-
sal.	A	nóta	felismerése	és	a	betűk	azonosítása	után	fejtsétek	meg	az	öt	meg-
adott szót, majd közülük azokat jelöljétek meg, amelyek szerepelnek e nóta 
folytatásában (1-2. versszak)! Vigyázat! A rovásírás jobbról balra halad!

(A) (B) (C) (D) (E)

A következő feladatot a válaszlap kijelölt helyén oldjátok meg!
14. Képzeljétek el, hogy egy tengerparti nyaralás során vitorlásotok kisodródik a 

nyílt	vízre,	és	egy	távoli	lakatlan	szigeten	(ahol	már	nincsen	térerő)	csapatotok	
hajótörést	szenved!	Mit	lehet	tenni	egy	ilyen	helyzetben?	Írjátok	meg	napló-
szerűen	a	szigeten	töltött	1.	nap	eseményeit!	Hogyan	osztanátok	fel	egymás	
között	a	feladatokat?	Mik	a	legfontosabb	teendők?	Hogyan	rendezkednétek	be	
a	túlélésre?


