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Országos döntő 4. osztály 2015. december 5. 

Az 1-13. feladatok megoldását a válaszlapon a megfelelő helyre tett X-szel 
jelöljétek! Előfordulhat, hogy egy feladatban több válasz is helyes. 

1. Mely szavak maradnak akkor is értelmesek, ha a rövid magánhangzót hosz-
szúra cseréljük? 
(A) kint (B) irt (C) köt (D) tör (E) kor 

2. Jelöljétek be az alamuszi szóval rokon értelmű kifejezéseket! 
(A) sunyi (B) aluszékony (C) alacsony (D) tapsifüles (E) sumák 

3. Helyesírás. Mely szavak írhatók j-vel és ly-nal is? 
(A) fo…t (B) bo…t (C) he… (D) fog…a (E) se…t 

4. Csukás István Süsü, a sárkány című meséjéből idézzük a sárkányfűárus dalát. 
Mit jelent benne a bugyelláris szó? 

  „Egy szál fű, két szál fű, Nekem terem a határ is, 
  egyszerű, egyszerű! tele lesz a bugyelláris!” 

(A) kosár (B) bugyogó (C) zseb (D) liszteszsák (E) erszény 

5. Lány- és fiúnevek körülírással „mutatkoznak be”. Jelöljétek meg a lányneve-
ket! (Becenevek nincsenek köztük.) 
(A) Csak az ábécé 1., 3. és 5. betűje található meg bennem. 
(B) Öt betűből állok, három magánhangzóm azonos; első mássalhangzóm

az ly szomszédja. 
(C) Hét betűből állok, és három magánhangzóm azonos. B-vel kezdődöm, és 

az első három betűm változatlan sorrendben megismétlődik. 
(D) Négy betűből állok, az első és az utolsó betű ugyanaz a kétjegyű más-

salhangzó; magánhangzómon két pont van. 
(E) Az előző név párja vagyok, de eggyel több magánhangzóból állok. 

6. Mely meghatározás jelenthet olyan szót, amely a mássalhangzók közül kizá- 
rólag b betűt tartalmaz? (A) paszuly (B) faragott játékfigura 
(C) szülésznő (D) csecsemő (E) virág szerve 

7. A Tündér Ilona című népmese részletéből hiányzik öt toldalékos szó. Ezeket 
az előfordulás sorrendjében ott találjátok az (A)-(E) pontokban, de a toldalé-
kok helyesírásába itt-ott hiba csúszott. Melyiket írtuk helyesen? 

 Összehívta a király az egész udvart, s kihirdette, hogy olyan embernek adja a 
fél vagyonát, aki az aranyalmákat megőrzi. Az őröknek sem …… egyéb, ……  

 az almafához. De hiába volt minden, mert …… mély álom ereszkedett ……, 
és alig múlt el negyedóra, mire felébredtek, az aranyalmák mind ……. 
(A) kellet (B) odaállottak (C) éjféltájban (D) reájuk (E) eltüntek 

8. Összesen hány toldalékos szó van az előző meserészlet első mondatában? 
(A) 5 (B) 6 (C) 7 (D) 8 (E) 9 

9. A mese folytatása az alábbi egybeírt mondat. Hány szóból áll összesen? 
 Egyszerazutánatanácskozásbanfelszólaltaháromkirályfi. 

(A) 7 (B) 8 (C) 9 (D) 10 (E) 11 

10. Mely szavakból lehet újabb értelmes szót létrehozni úgy, hogy az első betűjét 
kicseréljük? 
(A) majom (B) számol (C) kömény (D) szekrény (E) bátor 

11. Sok fejjel kapcsolatos szólásunk, közmondásunk van. Ezek közül idézünk 
ötöt, de hiányosan. Melyik jelenti azt, hogy alaposan megszidja? 
(A) _Ő   A   _E_E (B) _ÖM_   A   _EJ_ _ (C) _EKÖ_ _K   A   _ _ _ÉT 
(D) M_ _M_ _SA   A   F_ _É_ (E) _ _JJ_L   _EGY   A   F_ _N_K 

12. Szótagoló szólánc... Hány további szó beiktatásával lehet legrövidebben el-
jutni az utolsó szóig? VADON – DONGÓ – GÓBÉ – … –  PATAK 
(A) 1 (B) 2 (C) 3 (D) 4 (E) 5 

13. Áprily Lajos Csend című verséből idéztük az első versszakot, amelyben ke-
vésbé ismert szavakat is találunk. Jelöljétek be az igaz állításokat! 
Gyertyán és bükk. Alattok (A) A versszakban két fafajta is előfordul. 
őz járt: az érre ment. (B) A részletben három múlt idejű ige van. 
Egy titkos fejsze csattog  (C) Az őz csapdába lépett, és megsérült. 
az erdőn, messze, bent. (D) Az „alattok” jelentése: alattomban, titkon. 
 (E) Az idézetben két toldalékos főnév található. 

A következő feladatot a válaszlap kijelölt helyén oldjátok meg! 
14. Fejtsétek meg a keresztrejtvényt, majd magyarázzátok meg a megfejtésként 

kijött szólás értelmét! (Akkor is töltsétek ki a vízszintes sorokat, ha a megfej-
tést már hamarabb kitaláltátok!) 
1.       Honfoglaló fejedelmünk 
2.       ... Matyi, házi szárnyasáról híres mesehős 
3.       Malacka ajándéka Füles születésnapjára 
4.       A kis Jézus szálláshelye Betlehemben 
5.       A Hófehérkét megmérgező gyümölcs 
6.       Hun király, az Isten ostora 
7.       ..., dobbal, nádi hegedűvel 
8.       Nem mind ..., ami fénylik 
9.       Két part között utasokat szállító hajós 
10.       József Attila kis Balázshoz írt verse 
11.       A honfoglaló magyarság szent madara 
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