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Körzeti forduló 6. 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 h betűt? 
(A) alatt (B) ajánlat (C) alapoz (D) áradat (E) érez 

2. Jelöljétek meg azokat a meghatározásokat, amelyek megfejtése lehet egy fi- 
kezdetű szó! (Például: ’kis értékű pénz’ → fillér) 
(A) grimasz (B) arc, ábrázat (C) észak-európai nép 
(D) válogatós (E) jelentéktelenül kicsi, elenyésző 

3. A tulipánná változott királyfi. Hány szótagolási hiba van a meserészletben? 
 Volt egy-szer egy kir-ály, an-nak volt egy fi-a. Azt mond-ta egy-szer a fi-ú az 

ap-já-nak: „É-de-sa-pám, én most el-megy-ek, és ad-dig vissz-a sem jö-vök, 
a-míg meg nem ta-lál-om a leg-szebb le-ányt a vi-lág-on.” 
(A) 2 (B) 3 (C) 4 (D) 5 (E) 6 

4. Az alábbi anagrammákból zöldségek, ehető növények nevét lehet kirakni. 
(Vigyázat! Némelyik kétjegyű mássalhangzót szétbontottuk!) Jelöljétek be 
közülük az összetett szavakat! 
(A) AKI CUKOR (B) HAS VAGY ÖRÖM (C) MELY SZEREPET 
(D) AZ SOK TÁP (E) MILY AGA HAL 

5. Melyik lószín? 
(A) szürke (B) pej (C) almásderes (D) rózsás (E) fakó 

6. Mely szópárokra igaz az, hogy az eltérő mássalhangzóik egymásnak zöngés-
zöngétlen párjai? 
(A) remek – remeg (B) faj – vaj (C) súg – zúg 
(D) panda – banda (E) rút – rúd 

7. Gyűjtsétek össze az összes olyan kétbetűs szót, amely mássalhangzóval kez-
dődik és a második betűje hosszú magánhangzó! (Egyet maga a feladat meg-
fogalmazása is tartalmaz!) Majd válasszátok ki az igaz állításokat! 
(A) Van köztük olyan, amely ige és főnév is lehet. 
(B) Egyik hosszú magánhangzóval nem lehet így szót létrehozni. 
(C) A mássalhangzók többsége alkalmas arra, hogy ezzel a feltétellel szót 

alkosson. 
(D) Létezik olyan mássalhangzó, amelyikkel akár négy szót is lehet találni. 
(E) Legalább öt ilyen kétbetűs szó visszafelé kimondva is értelmes. 

8. Hogy hangzik az ígéret? Veszek neked toronyórát ….. 
(A) kakukkal (B) ingával (C) lánccal (D) haranggal (E) aranyból 

9. Válasszátok ki azokat a párokat, amelyek mindkét tagja igekötő vagy ige-
kötő is lehet! 
(A) fel, még (B) oda, haza (C) rajta, rajtam 
(D) körül, szét (E) újjá, túl 

10. Egészítsétek ki a szólást, majd válasszátok ki azt, amelyik ugyanazt jelenti, 
vagy amelyiknek nagyon hasonló a jelentése! 

 K_t_sz_k  _  sz_r_t. 
(A) Kígyót-békát kiabálnak rá. (B) Ajtót mutatnak neki. 
(C) Felkopik az álla. (D) Útilaput kötnek a talpára. 
(E) Az ingét is odaadja. 

11. Helyesírás: gy vagy ty? Jelöljétek be a ty-vel írandó szavakat! 
(A) bu…kos (B) e…ke (C) lö…köl (D) fe…ház (E) pe…hüdt 

12. Azokat a szópárokat jelöljétek meg, amelyeknek mindkét tagjában érvénye-
sül valamilyen mássalhangzótörvény! 
(A) jobbra – mindnyájan (B) megfogta – dióval (C) hagyj – szabadság 
(D) tetszik – fiúkkal (E) mondd meg – eldobta 

13. Olyan szavak meghatározását közöljük, amelyekben található ty és s betű is. 
A hiányzó betűk pótlásával fejtsétek meg a szavakat, majd olvassátok össze 
az első betűket! Mit jelent az így kapott szó? 

  _ _ty_ _ _s  =  álomittas, pityókás 
  _sty_  =  a nápolyi is ez 
  _ _ty_ _s  =  furkósbot 
  _ty_s_ _ _ _ _  =  fiaként bánik valakivel 

(A) testrész (B) bunkó (C) piaci árus (D) kőzet (E) özvegyasszony 

A következő feladatot a válaszlap kijelölt helyén oldjátok meg! 
14. Különféle főnevek betűit kevertük össze. Próbáljátok meg helyreállítani a 

szavakat, majd írjátok be őket a válaszlapon kétfelé csoportosítva aszerint, 
hogy fegyverek (1. oszlop) vagy hangszerek (2. oszlop) nevei-e! Könnyíté-
sül az első betűk a helyükön maradtak, és a kétjegyű mássalhangzókat sem 
bontottuk széjjel. 
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