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3. osztály 
 
Az itt következő két feladatot 15 perces felkészülési idő után kell a zsűri előtt ismertetnetek, legfeljebb 5 
percben. Ezt követően kell további 4 percben bemutatnotok a szabadon választott produkciótokat. 
 
 
1. feladat (2 pont): 
Gyűjtsétek össze a lehető legtöbb (de legalább hat) szót vagy kifejezést, amely a „kicsi” szóval rokon 
értelmű! (Ugyanannak a szónak -ka / -ke képzős változata nem számít újabb szónak.) 
 
 
 
2. feladat (5 pont): 
A keresztrejtvények megfejtésével a kezdőbetűket összeolvasva öt régi magyar fiúnevet találhattok. Me-
lyek ezek? 
 
a)           A ló és a szamár keresztezéséből született állat 
           A híreket hangosan kiáltó utcai újságárus 
           Alattomban 
 
b)           Híres népmesegyűjtő: …. apó 
           Nyílvesszőket tartó tok az íjász hátán vagy oldalán 
           „... beforr.” Szólás, megfelel annak, hogy „Rossz pénz nem vész el.” 
 
c)           A hunok királya 
           Sántikál 
           József Attila verse a kis Balázshoz 
 
d)           Iskola régiesen 
           Halk zaj 
           Az uraság, akit Ludas Matyi háromszor is megleckéztetett 
 
e)           Lángocska alakjában megjelenő, kísérteties lény a magyar mitológiában 
           Az első emberpár lakhelye a kiűzetésig 
           Mocsaras 
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4. osztály 
 
Az itt következő két feladatot 15 perces felkészülési idő után kell a zsűri előtt ismertetnetek, legfeljebb 5 
percben. Ezt követően kell további 4 percben bemutatnotok a szabadon választott produkciótokat. 
 
 
1. feladat (2 pont): 
Gyűjtsétek össze a lehető legtöbb (de legalább öt) szót vagy kifejezést, amely a „sír” igével rokon ér-
telmű! 
 
 
 
2. feladat (5 pont): 
A keresztrejtvények megfejtésével a kezdőbetűket összeolvasva öt igét találhattok. Melyek ezek? 
 
a)           Nyílvesszőket tartó tok az íjász hátán vagy oldalán 
           Iskola régiesen 
           Lángocska alakjában megjelenő, kísérteties lény a magyar mitológiában 
 
b)           Szent István eredeti neve 
           Az első emberpár lakhelye a kiűzetésig 
           Hosszú, szúró- és hajítófegyver 
 
c)           Az egyik sakkfigura 
           Híres népmesegyűjtő: …. apó 
           Zenés, énekes mulatozás, iszogatás 
 
d)           Kisebb zug a kemence mögött 
           Odú, kisebb barlang 
           Mocsaras 
 
e)           Lovasnomád népek lakósátra 
           Örvendezik, repes örömében 
           Kopasz 
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5. osztály 
 
Az itt következő két feladatot 15 perces felkészülési idő után kell a zsűri előtt ismertetnetek, legfeljebb 5 
percben. Ezt követően kell további 4 percben bemutatnotok a szabadon választott produkciótokat. 
 
 
1. feladat (2 pont): 
Gyűjtsétek össze a lehető legtöbb (de legalább öt) szót vagy kifejezést, amely a „fut” igével rokon ér-
telmű! 
 
 
 
2. feladat (5 pont): 
A keresztrejtvények megfejtésével a kezdőbetűket összeolvasva öt becenevet találhattok. Melyek ezek? 
 
a)           Árpád vezér apja 
           Jellegzetes kút a Hortobágyon 
           Láp, posvány 
 
b)           „Az …-nek két oldala van.” 
           Régi hajviselet hajfonata 
           Középkori énekmondó 
 
c)           A magyar mitológia asszonya, Álmos édesanyja 
           Híreket kikiáltó utcai hírlapárus 
           Gyümölcsöt szárít 
 
d)           A Viola magyar megfelelője 
           Kisebb elrejtett szeglet 
           Sunyi 
 
e)           Szent István ugyancsak szentté avatott fia: … herceg 
           A „zöld ablakos palota” jelzője 
           A tiltott gyümölcs 
 



BOLYAI ANYANYELVI CSAPATVERSENY 
ORSZÁGOS DÖNTŐ – SZÓBELI (2012. DECEMBER 8.) 

6. osztály 
 
Az itt következő két feladatot 15 perces felkészülési idő után kell a zsűri előtt ismertetnetek, legfeljebb 5 
percben. Ezt követően kell további 4 percben bemutatnotok a szabadon választott produkciótokat. 
 
 
1. feladat (2 pont): 
Gyűjtsétek össze a lehető legtöbb (de legalább hat) szót vagy kifejezést, amely az „alszik” igével rokon 
értelmű! 
 
 
 
2. feladat (5 pont): 
A keresztrejtvények megfejtésével a kezdőbetűket összeolvasva öt nevet találhattok. Melyek ezek? 
 
a)             A húsvét utáni egyházi ünnep 
             Álmos fia 
             Szent lovagkirályunk 
 
b)   ,          Pató Pál úr szavajárása: „... arra még!” 
             Nyílvesszőket tartó tok az íjász hátán vagy oldalán 
             Pipogya, gyáva: „... katonája” 
 
c)             A vándorló magyarság egyik átmeneti szállásterülete 
             Zenés, énekes mulatozás, iszogatás 
             Híres népmesegyűjtő: …. apó 
 
d)             Eleink díszes lemezzel borított, övön hordott kis bőrtáskája 
             Az első magyar olimpiai bajnok: Hajós … (1896, Athén) 
             Kisebb zug, szeglet a kemence mögött 
 
e)             Oroz 
             Áhítozik, vágyódik 
             Betűrím, a szókezdő hangok összecsengése egy verssoron belül 
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7. osztály 
 
Az itt következő két feladatot 15 perces felkészülési idő után kell a zsűri előtt ismertetnetek, legfeljebb 5 
percben. Ezt követően kell további 4 percben bemutatnotok a szabadon választott produkciótokat. 
 
 
1. feladat (2 pont): 
Gyűjtsétek össze a lehető legtöbb (de legalább hét) szót vagy kifejezést, amely a „beszél” igével rokon 
értelmű! 
 
 
 
2. feladat (5 pont): 
A keresztrejtvények megfejtésével a kezdőbetűket összeolvasva öt melléknevet találhattok. Melyek ezek? 
 
a)           Hegyorom, sziklacsúcs 
           „Itt van az ősz, itt van ….” 
           Kisebb evezős hajó, csónak 
 
b)           Itt töltötte száműzetését II. Rákóczi Ferenc 
           Céltalanul, bámészkodva járkál, lézeng 
           „Közös lónak ….. a háta.” 
 
c)           Kiszélesedő végű fúvós hangszer, a kuruc kor jelképe 
           Az első magyar olimpiai bajnok: Hajós … (1896, Athén) 
           A híreket hangosan kiáltó utcai újságárus 
 
d)           Toldalékfajta 
           Középkori énekmondó 
           Lopódzik, oson 
 
e)           Az esküjét meg nem tartó, áruló 
           Szent István ugyancsak szentté avatott fia 
           Frissen bevonult sorkatona 
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8. osztály 
 
Az itt következő két feladatot 15 perces felkészülési idő után kell a zsűri előtt ismertetnetek, legfeljebb 5 
percben. Ezt követően kell további 4 percben bemutatnotok a szabadon választott produkciótokat. 
 
 
1. feladat (2 pont): 
Gyűjtsétek össze a lehető legtöbb (de legalább hét) szót vagy kifejezést, amely a „nevet” igével rokon 
értelmű! 
 
 
 
2. feladat (5 pont): 
A keresztrejtvények megfejtésével a kezdőbetűket összeolvasva öt főnevet találhattok. Melyek ezek? 
 
a)           Történelmi hős, aki a monda szerint bárdjával betörte Bizánc kapuját 
           Lop 
           Játékairól híres feltaláló: … Ernő 
 
b)           Kisebb evezős hajó, csónak 
           Kitartó, fáradhatatlan 
           A visegrádi vár egyik tornyába zárt magyar király 
 
c)           Szent lovagkirályunk 
           Idős, öreg 
           Toldalékfajta 
 
d)           Kiszélesedő végű fúvós hangszer, a kuruc kor jelképe 
           Céltalanul, bámészkodva járkál, lézeng 
           Itt töltötte száműzetését II. Rákóczi Ferenc 
 
e)           A hamvaiból újjáéledő mitológiai madár 
           Királyi jelvény, uralkodói jelkép 
           Szent István ellen fellázadt, a hatalmat követelő vezér 
 
 


