
„Agykutatóként azt kívánom hazám polgárainak, hogy az agyunkat egyre jobban lefog-
laló külső információáradat ellenére képesek legyünk odafigyelni a lélek hangjára, több ezer 
éves hagyományainkat hordozó belső világunkra. Csak így állíthatjuk alkotóképességünket, 
vágyainkat, az együttműködő szellem erejét közös felemelkedésünk szolgálatába.”

Idézet Dr. Freund Tamás akadémikus, az első Bolyai-díjas
bejegyzéséből a Bolyai Díj Emlékkönyvébe. Budapest, 2000. április 2.
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A verseny megálmodója:
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http://www.bolyaiverseny.hu/magyar
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Országos döntő 4. osztály 2017. december 9. 

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

1. Melyik lánynév tartalmaz olyan (legalább hárombetűs) szót, amely oda-vissza 
olvasva is értelmes? 
(A) Borbála (B) Boglárka (C) Celeszta (D) Gyöngyvér (E) Annamária

2. Pótoljátok a magánhangzókat az alábbi szólásból! Mi a jelentése? 
 M_G_R_   _   P_NZ_T. 

(A) sokat dolgozik (B) drágán dolgozik (C) feléli a vagyonát 
(D) megbízható ember (E) nagy csibész, kópé 

3. A helyesen írt szavak kezdőbetűiből összeáll egy szó. Mit jelent? 
 gugol   boríték   árúl   aludttej   tyúkketrec    sűrgős   nyirfa   ahoz   ujjak 

(A) fiútestvér (B) nadrág (C) boszorkány 
(D) kisebb csomag (E) török vezér 

4. Milyen állatok hiányoznak a mesecímekből? 
 A rátóti ...tojás      A félig nyúzott ...      Fehér...fia      A tücsök és a ... 
(A) bakkecske (B) kismalac (C) galamb (D) csuka (E) ló 

5. Tamkó Sirató Károly verséből idézünk. Jelöljétek meg az igaz állításokat! 
  „Tolcsván tocsogtunk, 
  Potyondon potyogtunk, 
  Szikszón szikkadtunk...” 

(A) Soronként a szópárok tagjai ugyanazzal a szótaggal kezdődnek. 
(B) A sorok szótagszáma egyenlő. 
(C) Minden szóban van kétjegyű mássalhangzó. 
(D) A helynevek ábécérendben szerepelnek. 
(E) Az azonos szófajú szavak végén ugyanolyan fajta toldalék áll. 

6. Egy állatmese kezdetét olvashatjátok. Jelöljétek meg azokat a kifejezéseket, 
amelyeknek van pontos jelentésbeli megfelelőjük az idézetben! 

 „Réges-régen a farkas meg a róka nagy erős barátságban s komaságban vol-
tak. Erdőn-mezőn együtt jártak, egymást el nem hagyták. No, ha együtt jártak, 
egyszer együtt is estek bele egy verembe. Orgonáltak, ordítoztak szegények, de 
senki lélek nem jött arrafele.” 
(A) egyaránt (B) hajdanán (C) cinkosság (D) óbégattak (E) viszont 

 
 

7. Hány magyar városnevet lehet kirakni összesen a következő szótagokból? 
 LO  BAT  KA  TA  MÉT  CSA  HELY  LO  SZOM  PA  KECS  VÁR  HA 

(A) 2 (B) 3 (C) 4 (D) 5 (E) 6 

8. Mely szavak, kifejezések válaszolhatnak az alábbi kérdések valamelyikére? 
 Mikor? Mivel? Milyen? Hol? 

(A) holott (B) apropó (C) hányaveti (D) suttyomban (E) ezúttal 

9. Melyik szó végére kell ú-t írni? 
(A) alk… (B) tan… (C) faggy… (D) gyan… (E) bossz… 

10. Alkossatok leány keresztneveket a betűhalmazokból! Ha jól dolgoztatok, a 
kezdőbetűket összeolvasva egy meseszereplő nevét kapjátok. Jelöljétek be a 
mesével kapcsolatos igaz állításokat! 

 1.  ÁRKAL    2.  NAKÓI    3.  IORALÁZ    4.  NAKARA    5.  NAGIK 
(A) A kapott név egy rókakölyöké. (B) Egy másik rókaszereplő neve: Kag. 
(C) A mese írója: Fekete István. (D) Az egyik mellékszereplő: Tás, a liba.
(E) A mese címszereplőjét a nagybátyja neveli fel. 

11. Szótaglánc. Szabály: minden szó első szótagja megegyezik az előző szó utolsó 
szótagjával. Melyik láncszem tér el ettől a szabálytól? 

 lámpa – paróka – kanál – álmos – ostor – torta – tarló – lófrál 
(A) kanál (B) álmos (C) ostor (D) tarló (E) lófrál 

12. Jelöljétek be azokat a szavakat, mondatokat, amelyekből ssz hiányzik! 
(A) vi...hang (B) ho...mérték (C) Le...  nemulass! 
(D) Raga...d meg! (E) Zsófi ját...a a királylány szerepét. 

13. Melyek a téli népszokások? 
(A) regölés (B) Luca széke készítése (C) barkaszentelés 
(D) betlehemezés (E) kenyérszentelés 

A következő feladatot a válaszlap kijelölt helyén oldjátok meg! 
14. Hárs László Mégse-vers című játékos művéből idézünk két versszakot. Ám 

nehezítésül annyit változtattunk, hogy az eredeti magánhangzók helyére min-
denütt i betűket írtunk. Állítsátok helyre az eredeti szöveget, ügyelve a helyes-
írásra! 

  „I kipisztinik fiji vin,  I csivirnik inyiji vin, 
  di isz igy csipp sincs binni, s hiibi, mig sincs ipji, 
  i kirszik kirji ily miriv, i giriblyinik figi vin, 
  mint higyhi fibil linni. s csik i fildit hiripji.” 
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