
BOLYAI ANYANYELVI CSAPATVERSENY 
ORSZÁGOS DÖNTŐ – SZÓBELI (2014. DECEMBER 6.) 

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): 
Mindennapi beszédünkben és az interneten is gyakori hiba, hogy rosszul használjuk szólásainkat. 
Javítsátok ki az alábbi helytelen szólást, és adjátok meg az eredeti, tehát a helyes szólás jelentését! (Mi-
kor, milyen helyzetben használjuk, kire mondjuk?) 
 

A körmére fagy a munka. 
 
 
 
2. feladat (5 pont): 
A keresztrejtvények megfejtésével a kezdőbetűket összeolvasva öt olyan hárombetűs szóra találhattok, 
amelyek valamilyen konyhában található dolgot jelentenek. Melyek ezek a szavak? (A zsűri előtt csak a 
megtalált öt szót kell elmondanotok.) 
 
a)           Falánk. 
           Vitorlatartó rúd. 
           Mesehős: … Matyi. 
 
b)           „Nem rejti … alá a véleményét”. (szólás) 
           Holdkóros. 
           Gyakorlott valamiben, ért hozzá. 
 
c)           Alacsony, kövérkés. 
           Durva tapintású. 
           Homokos pusztaság. 
 
d)           Kezdetleges vízi jármű. 
           Szántóeszköz. 
           Szarvasfajta. 
 
e)           Népies megnevezése a kedvesnek, szeretett társnak. 
           Nehezen vagy nem olvasható gyerekes irkafirka. 
           Halálmadárnak is nevezett bagolyféle. 
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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): 
Mindennapi beszédünkben és az interneten is gyakori hiba, hogy rosszul használjuk szólásainkat. 
Javítsátok ki az alábbi helytelen szólást, és adjátok meg az eredeti, tehát a helyes szólás jelentését! (Mi-
kor, milyen helyzetben használjuk, kire mondjuk?) 
 

Nem vesz zsákbamacskát. 
 
 
 
2. feladat (5 pont): 
A keresztrejtvények megfejtésével a kezdőbetűket összeolvasva öt hárombetűs melléknevet találhattok. 
Melyek ezek a szavak? (A zsűri előtt csak a megtalált öt szót kell elmondanotok.) 
 
a)           Hős, katona. 
           Kolostorban lakó női szerzetes. 
           Az uraság a Lúdas Matyi című mesében. 
 
b)           Középkori, büntetésre szolgáló pad, erre „húzták” az elítéltet. 
           Utasokat fosztogató betyár, rabló. 
           Kétfejű címerállat, ragadozómadár. 
 
c)           … király, népmese macska szereplője. 
           Betűket megkülönböztető jel, többnyire magánhangzók felett. 
           Templomi énekes. 
 
d)           Lovagok közötti torna, párbaj. 
           Lóeledel összefoglaló neve. 
           „Kilóg a ....” (szólás) 
 
e)           A magyarok szent állata, kerecsensólyom. 
           Szegény Dzsoni és … (Lázár Ervin meséje) 
           Rozzant, girhes ló. 
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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): 
Beszédünkben, sőt a sajtóban, az interneten is gyakori hiba, hogy összekeverjük szólásainkat. 
Melyik kettőből jött létre az alábbi szóláskeveredés? Adjátok meg az eredeti szólásokat és jelentésüket is! 
 

Megfagyott benne az ütő. 
 
 
 
2. feladat (5 pont): 
A keresztrejtvények megfejtésével a kezdőbetűket összeolvasva öt hárombetűs igét találhattok. Melyek 
ezek a szavak? (A zsűri előtt csak a megtalált öt szót kell elmondanotok.) 
 
a)               Himnuszunk szerzőjének keresztneve. 
               „Az … - nek két oldala van.” (szólás) 
               A toldalékok egyik fajtája. 
 
b)               … asszony, gyógyfüvekkel gyógyító vajákos asszony. 
               Bokszoló más szóval. 
               Itt aratott Hunyadi János győzelmet a török felett 1456-ban. 
 
c)               Kürtjéről híres magyar mondai hős. 
               Fogadalomtétel. 
               Ünnepélyes, fényűző étkezés. 
 
d)               Az egyik alapszófaj. 
               Főúri udvarban szolgálatot tevő nemes ifjú, fegyverhordozó. 
               Újévi népszokásunk. 
 
e)               A vadkörte népies neve. 
               Csigafajta. 
               Jellemzően fehér színű, illatos virág; az ártatlanság jelképe. 
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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): 
Beszédünkben, sőt a sajtóban, az interneten is gyakori hiba, hogy összekeverjük szólásainkat. 
Melyik kettőből jött létre az alábbi szóláskeveredés? Adjátok meg az eredeti szólásokat és jelentésüket is! 
 

Beadja a törülközőt. 
 
 
 
2. feladat (5 pont): 
A keresztrejtvények megfejtésével a kezdőbetűket összeolvasva öt hárombetűs igét találhattok. Melyek 
ezek a szavak? (A zsűri előtt csak a megtalált öt szót kell elmondanotok.) 
 
a)               Szimbólum más néven. 
               Képzelgés, vágyálom. 
               Így legyünk hívei a hazának Vörösmarty szerint. 
 
b)               Pirkad, hajnalodik. 
               Attila, hun király neve másképpen. 
               Tanakodik. 
 
c)               Síkság. 
               Üzleti egyezkedés. 
               Állatok nyakába akasztott hangjelző eszköz. 
 
d)               A hét vezér egyike. 
               A farkas egyik jelzője. 
               „Hull a könnye, mint a ....” (szólás) 
 
e)               … Balázs, hirtelenkedő ember. 
               A halak szaporodási folyamata. 
               Húzódozik, ódzkodik valamit megtenni. 
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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): 
Beszédünkben, sőt a sajtóban, az interneten is gyakori hiba, hogy összekeverjük szólásainkat. 
Melyik kettőből jött létre az alábbi szóláskeveredés? Adjátok meg az eredeti szólásokat és jelentésüket is! 
 

Kiküszöböli a csorbát. 
 
 
 
2. feladat (5 pont): 
A keresztrejtvények megfejtésével a kezdőbetűket összeolvasva öt hárombetűs igét találhattok. Melyek 
ezek a szavak? (A zsűri előtt csak a megtalált öt szót kell elmondanotok.) 
 
a)           Kietlen, kopár. 
           Kevésbé ismert, iható tejtermék. 
           Páros, bokor- és ölelkező is van ilyen. 
 
b)           A vár neve Kőmíves Kelemen történetében. 
           Dühöng. 
           A magyarok egyik őshazája. 
 
c)           A mesterségéhez nem értő, gyatra iparos. 
           Parazita. 
           Eleink hagyományos betűvetése. 
 
d)           Géza és II. Rákóczi Ferenc is ezt a rangot, méltóságot viselte. 
           Strázsa. 
           Lázadás, felkelés. 
 
e)           Íz. 
           Sajtótermék. 
           Ilyen kút is van. 
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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): 
Beszédünkben, sőt a sajtóban, az interneten is gyakori hiba, hogy összekeverjük szólásainkat. 
Melyik kettőből jött létre az alábbi szóláskeveredés? Adjátok meg az eredeti szólásokat és jelentésüket is! 
 

Pellengérre tűz. 
 
 
 
2. feladat (5 pont): 
A keresztrejtvények megfejtésével a kezdőbetűket összeolvasva öt hárombetűs igét találhattok. Melyek 
ezek a szavak? (A zsűri előtt csak a megtalált öt szót kell elmondanotok.) 
 
a)           Árpád-házi trónkövetelő, akit megvakíttattak. 
           Álmos anyja. 
           „mit ér epedő kebel e … ormán?” 
 
b)           Római hadisten. 
           Zéta szerelme A láthatatlan ember című regényben. 
           A táltos vagy sámán belső szellemi utazása. 
 
c)           Szent István király édesanyja. 
           Nyelv... – Kazinczy Ferenc mozgalma. 
           Mágus A Gyűrűk Ura című regényben. 
 
d)           Nem letelepült, vándor, pásztorkodó életmód jelzője. 
           Nagyon súlyos bűn jelzője. 
           Mikes Kelemen szülőfaluja. 
 
e)           Női lábbeli, cipellő. 
           Szédít, hiteget. 
           A XIX. században virágzó korstílus, stílusirányzat. 
 


