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Országos döntő 3. osztály 2011. december 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. Mit csinál az, aki hetet-havat összehord?
(A) havat lapátol (B) összetéveszti a hónapokat (C) gyűjtöget
(D) összevissza beszél (E) haszontalan tárgyakból kupacot rak

2. Rónay György verséből idézünk, ám az idézett részből több szó is kimaradt. 
Néhányat azonban (nem az összeset!) pótolhattok. Jelöljétek meg a versbe illő, 
abban szereplő szavakat!

  „Én ............ az állatokat. ............ és ............ világon.
  Elnézem ............, Hidd meg, ............,
	 	 ha	............,	alszanak	............	tűnődnek	 nekik	is	............	titkaik.”

(A) ismerek (B) szeretem (C) vagy (D) titkaikon (E) van
3. Keressetek olyan rokon értelmű szavakat az alább felsoroltakhoz, amelyekben 

-csk- betűkapcsolat van! Az így megtalált szavak utolsó betűjét olvassátok 
össze! Mit jelent ez a szó? 3. lábbeli = ............

  1. vizes, átázott = ............ 4. vízzel behint = ............
  2. cica = ............ 5. rövid lábú kutyafajta = ............

(A) szúrófegyver (B) friss	hajtás (C) rossz	minőségű
(D) hajlított	pengéjű	vágószerszám (E) a szárazságtól lekonyuló növény

4. Keressétek meg az összes olyan szót, amely egyetlen betűből áll, majd válasz-
szátok ki az igaz állításokat!
(A) Legalább öt ilyen szó van. (B) Legfeljebb	négy	ilyen	szó	van.
(C) Mindegyik szó magánhangzó. (D) Van, amelyik egy mondat is lehet.
(E) Vannak köztük olyanok, amelyek mondat végére nem kerülhetnek.

5. Jelöljétek meg azokat a szavakat, amelyekbe (a vonalkákra) ha egy magyar ke-
resztnevet írunk, akkor értelmes szót kapunk! Például: n_ _ _dás → névadás. 
(A vonalkák száma megfelel a hiányzó betűk számának! A kétjegyű mással-
hangzókat két vonalka jelöli!)
(A) k_ _ _ _tévé (B) zsírosb_	_	_	_ (C) rabsz_ _ _ _
(D) ka_ _ _ (E) va_ _ _ló

6. Különböző színeket írtunk le titkosírással, amelyekben minden mássalhang-
zónak egy másik mássalhangzó, minden magánhangzónak egy másik magán-
hangzó felel meg. Találjátok ki a színeket! Melyik lehet egy fiúnév is?
(A) RÓR (B) VORODO (C) PUKMU (D) KÉSZUZSŐM (E) BÖKEJ

7. Pótoljátok a számneveket a szólásokból! Mennyi a beírt számok összege?
  ... a magyar igazság. Nincs ki mind a ... kereke.
	 	 ...	szónak	is	egy	a	vége.	 Úgy	megijednek,	hogy	hárman	...felé	szaladnak.

(A) 12 (B) 107 (C) 109 (D) 111 (E) 112

8. Jelöljétek meg a rokon értelmű melléknevekből álló szópárokat!
(A) bongyor – göndör (B) gyors – mohó (C) hóbortos – kelekótya
(D) cingár – vékony (E) loboncos – bozontos

9. A Misi	mókus	kalandjaiból vett idézetről lemaradtak az ékezetek. Pótoljátok 
őket, majd jelöljétek meg az igaz állításokat!

	 „A	mokustanıto	egy	nagy,	terebelyes	fa	vızszıntes	agan	gyujtotte	ossze	a	kıs	
tanulokat.	A	tananyag	egy	csomo	dıo,	mogyoro,	bukkmakk	meg	gubacs	volt.	
Ezt	egyenloen	szetosztotta	a	kısmokusok	kozott.”
(A) A	magánhangzók	fölé	tett	pontok	száma	kettővel	több,	mint	a	vonalkáké.
(B) Kettővel	több	hosszú	magánhangzó	van,	mint	rövid.
(C) Több a kétpöttyös magánhangzó, mint az egypöttyös.
(D) Kétszer	annyi	rövid	„i”	van	a	szövegben,	mint	hosszú.
(E) Van	olyan	szó,	amelynek	az	ékezettől	függően	más-más	jelentése	is	lehet.

10. Találjátok ki, milyen szabály alapján jöttek létre a szópárok, majd jelöljétek 
meg azokat, amelyek megfelelnek ennek a szabálynak!  HAJÓ – ZSIRÁF;  
SZAMÁR	–	TAKARÓ;		HALÁSZ	–	LÓKÖTŐ;		CSIGA	–	BICIKLI
(A) PALA – LIBA (B) FECSKE	–	VEDEL (C) KANAPÉ – TERMÉSZET
(D) ÁGYÚ	–	LAKAT (E) KUPA – LILIOM

11. Egy magyar népmeséből idézünk: „De a királyfi sem volt ám amolyan tedd el 
s elő se vedd legény!” Milyen az a „tedd el s elő se vedd legény”?
(A) rejtőzködő (B) furfangos, ravasz (C) unalmas
(D) ügyetlen, pipogya (E) talpraesett

12. Találjátok ki, mi a közös a felsorolt szavakban, majd válasszátok ki a közéjük 
illőket! KOSÁR, BORSÓ, IRODALOM, LÓBÁL,

	 	 FŰRÉSZ,	MŰVÉSZ,	FARAG,	KORSÓ
(A) TÁJÉK (B) KOROM (C) KANTÁR (D) SÜNDÖRGÉS (E) HÁTSÓ

13. A keresztrejtvényből kimaradt három magánhangzó. Pótoljátok 
őket, majd jelöljétek meg az igaz állításokat! (A szavakat balról 
jobbra és fentről lefelé kell olvasni.)
(A) A	rejtvénynek	nincs	megoldása. (B) A	rejtvénynek	van	megoldása.
(C) A megoldásban több a rövid, mint a hosszú magánhangzó.
(D) A szavak közt van, ami visszafelé is értelmes.
(E) A	szavak	többségéhez	hozzá	lehet	toldani	az	elején	vagy	a	végén	egy	betűt	

úgy,	hogy	ugyancsak	értelmes	szót	kapjunk.

A következő feladatot a válaszlap kijelölt helyén oldjátok meg!
14. Biztosan találkoztatok már a szólással: Okos, mint a tavalyi kos. Írjátok le, mi-

kor és milyen értelemben használjuk, majd próbáljátok meg kitalálni, elkép-
zelni az eredetét! Mit tudhatunk erről a kosról, miféle „okosságot” cselekedett, 
hogy belekerült a szólásba? Igyekezzetek a rendelkezésre álló terjedelemben 
megfogalmazni egy minél ötletesebb kis történetet, mondát vagy mesét!
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