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Körzeti forduló 3. osztály 2013. 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 marad értelmes akkor, ha beillesztünk valahova egy r betűt? 
(A) bika (B) bot (C) apó (D) teke (E) kapa 

2. Ki vagy mi a vásárfia? 
(A) ifjú kereskedősegéd (B) vásári kikiáltó 
(C) vásárban vett ajándéktárgy (D) vásári mutatványos 
(E) szegény csavargó, aki vásárról vásárra jár 

3. Nemes Nagy Ágnes egyik őszi verséből idéztünk egy versszakot. Hány szó-
ból áll helyesen írva a versrészlet? 

  Találtamegyfalevelet, Minthamegtaláltamvolna 
  Gesztenyefalevelét. Egyóriástenyerét. 

(A) 10 (B) 11 (C) 12 (D) 13 (E) 14 

4. Összesen hány jelentése van a következő három szónak? szánt   követ   félt 
(A) több mint öt (B) legfeljebb hat (C) legfeljebb hét 
(D) akár nyolc is (E) az előzőek egyike sem 

5. Törpepárosító. Párba állítottunk a 7 törpe közül 5-öt egy-egy hupikék törpi-
kével, de a nevek betűit összekevertük. Ha megfejtettétek őket, azokat a pá-
rokat jelöljétek meg, amelyek tagjai fő jellemvonásaik, illetve a nevük jelen-
tése alapján hasonlítanak egymásra! 
(A) GOMRÓ – LUFILUDI (B) PIHAC – RÖPTALLI 
(C) NUDSZI – TILUS (D) UDORT – TEPRŐSÖR 
(E) VORDI – FIRÉT 

6. Hosszú vagy rövid? Azokat a szópárokat jelöljétek meg, amelyeknek mind-
két tagját hosszú ű zárja! 
(A) gyűr..., köször... (B) bet..., hétfej... (C) színm... , sűr... 
(D) gyűsz... , sepr... (E) gyönyör... , fés... 

7. Hiányzó toldalékok. Mely toldalékokat lehet a szöveg kipontozott helyei 
közül valahová beilleszteni? Egyedül a kis kondás... sikerült felmásznia 
az égig érő fá..., ahol a háromfejű sárkány birodalma található. Miután rá-
talált az elrabolt királykisasszony..., megvívott a birodalom háromfejű urá..., 
majd táltos paripájá... hazavitte a leányt az öreg király.... A király örömé...  a 
megmentő... adta leányát és fele királyságát. 
(A) -nek (B) -nak (C) -t (D) -be (E) -höz 

8. Melyik előtag illik az alábbi népmesei alakok nevéhez? 
 …nyűvő, …gyúró, …hengergető 

(A) Szikla (B) Hegy (C) Kő (D) Vas (E) Fa 

9. Jelöljétek meg azokat a szavakat, körülírásokat, amelyek megfejtése lehet 
egy fi- kezdetű szó! (Például: ’kis értékű pénz’ → fillér) 
(A) ízletes (B) madár kicsinye (C) grimaszol 
(D) hosszan néz, les (E) válogatós 

10. Ünnepek, népszokások. Melyek a téli népszokások? 
(A) regölés (B) barkaszentelés (C) lucázás 
(D) betlehemezés (E) pünkösdikirály-választás 

11. Cs, ccs vagy ts? Azokat a szavakat jelöljétek meg, amelyekből a kipontozott 
helyen ts hiányzik! 
(A) ké…ég (B) há…ó (C) nefelej… (D) kacsin… (E) hasonlí…on 

12. Kit, kiket fal fel a kis gömböc a népmesében? 
(A) egy szegény asszony három lányát (B) a királyt 
(C) egy regiment katonát (D) a király fővadászát 
(E) a szegény asszonyt és a szegény embert 

13. Állapítsátok meg, hogy összesen hány pont vagy vonalka hiányzik a mondat 
magánhangzóiról! (Az i betűn értelemszerűen egy, az ö és ü betűn két-két 
pontot találunk. Ugyanígy egy, illetve két vonalkát számolunk a hosszú ma-
gánhangzókon.) „– Huzz kı egy tollat a szarnyambol, s ha valaha bajba 
kerulsz, ropıtsd a levegobe a tollat, nyomban ott leszek, es segıtek rajtad.” 
(A) 4 pont és 9 vonalka (B) 5 pont és 8 vonalka 
(C) 6 pont és 7 vonalka (D) 7 pont és 6 vonalka 
(E) 8 pont és 5 vonalka 

A következő feladatot a válaszlap kijelölt helyén oldjátok meg! 
14. Különféle állat- és növénynevek betűit kevertük össze. Próbáljátok meg hely-

reállítani a szavakat, majd írjátok be őket a válaszlapon kétfelé csoportosítva 
aszerint, hogy állatokat vagy növényeket jelentenek-e! Az 1. (bal) oszlopba 
az állatokat, a 2. (jobb) oszlopba a növényeket írjátok! Könnyítésül az első 
betűk a helyükön maradtak, és a kétjegyű mássalhangzókat sem bontottuk 
széjjel. 
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