
BOLYAI ANYANYELVI CSAPATVERSENY 
ORSZÁGOS DÖNTŐ – SZÓBELI (2017. DECEMBER 9.) 

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): 
Magyarázzátok meg az alábbi két hasonló alakú szó jelentését, illetve a köztük lévő különbséget, majd 
alkossatok egy-egy példamondatot e szavak felhasználásával! Természetesen szabadon toldalékolhatjátok 
őket. 

helység – helyiség 
 
 
 
2. feladat (5 pont): 
Palindromnak, tükörszónak nevezzük az olyan szót, szókapcsolatot vagy mondatot, amely visszafelé ol-
vasva is ugyanaz, illetve ugyanúgy hangzik. (Pl. Géza, kék az ég!) Keressétek meg az alábbi szövegrész-
letben a palindromokat! A zsűri előtt előfordulási sorrendben ismertessétek őket. (Az „a” névelő önmagá-
ban természetesen nem számít.) 
 
Diáknapon a történelemszakkörünk ókori ételekkel, italokkal vendégelte meg a többi diákot. 

A legsikeresebb innivalót magam készítettem el.  

– Gyümölcslevet kértek vagy egy kis mézes tejet? – kérdem a hetedikes lányokat. – A fantázianeve: Lét-

koktél. Míg Zsuzska gyümölcslevet, addig Anni tejet inna. 

–  Ez most görög vagy latin ital? – mutat a koktélra Anna. – És mik ezek a sötétkék izék benne? – nevetett 

fel, véletlenül meglökve a karom. Azonnal kék cseppecskék gurultak végig a ruhámon. 

– Római, – mondom lehangoltan – ezek meg áfonyadarabkák. A fiúkat kínálva mentegetnem kellett ma-

gamat, de nem a csemegék miatt... 

A kerek tortára formázott diós kása megtette hatását. Ede Levivel degeszre ette magát. 

– Hm, istenek eledele! – Hogy készíted? 

– Víz helyett különféle gyümölcslevekkel. De vigyázni kell az ízek arányára: főleg a citrom levével kell 

csínján bánni, elég egy icipici belőle. De bocs, mennem kell, mielőtt az a mamlasz az összes borsos sült 

tököt behabzsolja... 
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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): 
Magyarázzátok meg az alábbi két hasonló alakú szó jelentését, illetve a köztük lévő különbséget, majd 
alkossatok egy-egy példamondatot e szavak felhasználásával! Természetesen szabadon toldalékolhatjátok 
őket. 

hajlamos – hajlandó 
 
 
 
2. feladat (5 pont): 
Palindromnak, tükörszónak nevezzük az olyan szót, szókapcsolatot vagy mondatot, amely visszafelé ol-
vasva is ugyanaz, illetve ugyanúgy hangzik. (Pl. Géza, kék az ég!) Keressétek meg az alábbi szövegrész-
letben a palindromokat! A zsűri előtt előfordulási sorrendben ismertessétek őket. (Az „a” névelő önmagá-
ban természetesen nem számít.) 
 
Diáknapon a történelemszakkörünk ókori ételekkel, italokkal vendégelte meg a többi diákot. 

A legsikeresebb innivalót magam készítettem el.  

– Gyümölcslevet kértek vagy egy kis mézes tejet? – kérdem a hetedikes lányokat. – A fantázianeve: Lét-

koktél. Míg Zsuzska gyümölcslevet, addig Anni tejet inna. 

–  Ez most görög vagy latin ital? – mutat a koktélra Anna. – És mik ezek a sötétkék izék benne? – nevetett 

fel, véletlenül meglökve a karom. Azonnal kék cseppecskék gurultak végig a ruhámon. 

– Római, – mondom lehangoltan – ezek meg áfonyadarabkák. A fiúkat kínálva mentegetnem kellett ma-

gamat, de nem a csemegék miatt... 

A kerek tortára formázott diós kása megtette hatását. Ede Levivel degeszre ette magát. 

– Hm, istenek eledele! – Hogy készíted? 

– Víz helyett különféle gyümölcslevekkel. De vigyázni kell az ízek arányára: főleg a citrom levével kell 

csínján bánni, elég egy icipici belőle. De bocs, mennem kell, mielőtt az a mamlasz az összes borsos sült 

tököt behabzsolja... 
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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): 
Magyarázzátok meg az alábbi két hasonló alakú szó jelentését, illetve a köztük lévő különbséget, majd 
alkossatok egy-egy példamondatot e szavak felhasználásával! Természetesen szabadon toldalékolhatjátok 
őket. 

tartalma – tartama 
 
 
 
2. feladat (5 pont): 
Palindromnak, tükörszónak nevezzük az olyan szót, szókapcsolatot vagy mondatot, amely visszafelé ol-
vasva is ugyanaz, illetve ugyanúgy hangzik. (Pl. Géza, kék az ég!) Keressétek meg az alábbi szövegrész-
letben a palindromokat! A zsűri előtt előfordulási sorrendben ismertessétek őket. (Az „a” névelő önmagá-
ban természetesen nem számít.) 
 
Diáknapon a történelemszakkörünk ókori ételekkel, italokkal vendégelte meg a többi diákot. 

A legsikeresebb innivalót magam készítettem el.  

– Gyümölcslevet kértek vagy egy kis mézes tejet? – kérdem a hetedikes lányokat. – A fantázianeve: Lét-

koktél. Míg Zsuzska gyümölcslevet, addig Anni tejet inna. 

–  Ez most görög vagy latin ital? – mutat a koktélra Anna. – És mik ezek a sötétkék izék benne? – nevetett 

fel, véletlenül meglökve a karom. Azonnal kék cseppecskék gurultak végig a tógámon. 

– Római, – mondom lehangoltan – ezek meg áfonyadarabkák. De így már ez a rémes tóga bagót sem ér! – 

fakadok ki.  A fiúkat kínálva mentegetnem kellett magamat, de nem a csemegék miatt... 

A kerek tortára formázott diós kása megtette hatását. Ede Levivel degeszre ette magát. 

– Hm, istenek eledele! – Hogy készíted? 

– Víz helyett különféle gyümölcslevekkel. De vigyázni kell az ízek arányára: főleg a citrom levével kell 

csínján bánni, elég egy icipici belőle. De bocs, mennem kell, mielőtt az a mamlasz az összes borsos sült 

tököt behabzsolja... 

Későn érek oda, Pali előtt már csak egy kis darab sült tök árválkodik. 

– Na, jó, ezt már nem nyelem le. – mondja kis bűntudattal. 

– De lenyeled! – mondom mérgesen – Most már mindegy. Ám a sajtos tálat elveszem előle... 

Remek kis délután volt. Estére néhány fiú és főleg Ete lehelete árulta el, hogy a kelleténél többet kóstoltak 

a fűszerborból. Mindenesetre jövőre biztosan megint megrendezzük a Régi korok ízei délutánt. 
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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): 
Magyarázzátok meg az alábbi két hasonló alakú szó jelentését, illetve a köztük lévő különbséget, majd 
alkossatok egy-egy példamondatot e szavak felhasználásával! Természetesen szabadon toldalékolhatjátok 
őket. 

tanulság – tanúság 
 
 
 
2. feladat (5 pont): 
Palindromnak, tükörszónak nevezzük az olyan szót, szókapcsolatot vagy mondatot, amely visszafelé ol-
vasva is ugyanaz, illetve ugyanúgy hangzik. (Pl. Géza, kék az ég!) Keressétek meg az alábbi szövegrész-
letben a palindromokat! A zsűri előtt előfordulási sorrendben ismertessétek őket. (Az „a” névelő önmagá-
ban természetesen nem számít.) 
 
Diáknapon a történelemszakkörünk ókori ételekkel, italokkal vendégelte meg a többi diákot. 

A legsikeresebb innivalót magam készítettem el.  

– Gyümölcslevet kértek vagy egy kis mézes tejet? – kérdem a hetedikes lányokat. – A fantázianeve: Lét-

koktél. Míg Zsuzska gyümölcslevet, addig Anni tejet inna. 

–  Ez most görög vagy latin ital? – mutat a koktélra Anna. – És mik ezek a sötétkék izék benne? – nevetett 

fel, véletlenül meglökve a karom. Azonnal kék cseppecskék gurultak végig a tógámon. 

– Római, – mondom lehangoltan – ezek meg áfonyadarabkák. De így már ez a rémes tóga bagót sem ér! – 

fakadok ki.  A fiúkat kínálva mentegetnem kellett magamat, de nem a csemegék miatt... 

A kerek tortára formázott diós kása megtette hatását. Ede Levivel degeszre ette magát. 

– Hm, istenek eledele! – Hogy készíted? 

– Víz helyett különféle gyümölcslevekkel. De vigyázni kell az ízek arányára: főleg a citrom levével kell 

csínján bánni, elég egy icipici belőle. De bocs, mennem kell, mielőtt az a mamlasz az összes borsos sült 

tököt behabzsolja... 

Későn érek oda, Pali előtt már csak egy kis darab sült tök árválkodik. 

– Na, jó, ezt már nem nyelem le. – mondja kis bűntudattal. 

– De lenyeled! – mondom mérgesen – Most már mindegy. Ám a sajtos tálat elveszem előle... 

Remek kis délután volt. Estére néhány fiú és főleg Ete lehelete árulta el, hogy a kelleténél többet kóstoltak 

a fűszerborból. Mindenesetre jövőre biztosan megint megrendezzük a Régi korok ízei délutánt. 
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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): 
Magyarázzátok meg az alábbi két hasonló alakú szó jelentését, illetve a köztük lévő különbséget, majd 
alkossatok egy-egy példamondatot e szavak felhasználásával! Természetesen szabadon toldalékolhatjátok 
őket. 

elfogódott – elfogult 
 
 
 
2. feladat (5 pont): 
Palindromnak, tükörszónak nevezzük az olyan szót, szókapcsolatot vagy mondatot, amely visszafelé ol-
vasva is ugyanaz, illetve ugyanúgy hangzik. (Pl. Géza, kék az ég!) Keressétek meg az alábbi szövegrész-
letben a palindromokat! A zsűri előtt előfordulási sorrendben ismertessétek őket. (Az „a” névelő önmagá-
ban természetesen nem számít.) 
 
Diáknapon a történelemszakkörünk ókori ételekkel, italokkal vendégelte meg a többi diákot. 

A legsikeresebb innivalót magam készítettem el.  

– Gyümölcslevet kértek vagy egy kis mézes tejet? – kérdem a hetedikes lányokat. – A fantázianeve: Lét-

koktél. Míg Zsuzska gyümölcslevet, addig Anni tejet inna. 

–  Ez most görög vagy latin ital? – mutat a koktélra Anna. – És mik ezek a sötétkék izék benne? – nevetett 

fel, véletlenül meglökve a karom. Azonnal kék cseppecskék gurultak végig a tógámon. 

– Római, – mondom lehangoltan – ezek meg áfonyadarabkák. De így már ez a rémes tóga bagót sem ér! – 

fakadok ki.  A fiúkat kínálva mentegetnem kellett magamat, de nem a csemegék miatt... 

A kerek tortára formázott diós kása megtette hatását. Ede Levivel degeszre ette magát. 

– Hm, istenek eledele! – Hogy készíted? 

– Víz helyett különféle gyümölcslevekkel. De vigyázni kell az ízek arányára: főleg a citrom levével kell 

csínján bánni, elég egy icipici belőle. De bocs, mennem kell, mielőtt az a mamlasz az összes borsos sült 

tököt behabzsolja... 

Későn érek oda, Pali előtt már csak egy kis darab sült tök árválkodik. 

– Na, jó, ezt már nem nyelem le. – mondja kis bűntudattal. 

– De lenyeled! – mondom mérgesen – Most már mindegy. Ám a sajtos tálat elveszem előle... 

Remek kis délután volt. Estére néhány fiú és főleg Ete lehelete árulta el, hogy a kelleténél többet kóstoltak 

a fűszerborból. Mindenesetre jövőre biztosan megint megrendezzük a Régi korok ízei délutánt. 
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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): 
Magyarázzátok meg az alábbi két hasonló alakú szó jelentését, illetve a köztük lévő különbséget, majd 
alkossatok egy-egy példamondatot e szavak felhasználásával! Természetesen szabadon toldalékolhatjátok 
őket. 

szabatos – szabados 
 
 
 
2. feladat (5 pont): 
Palindromnak, tükörszónak nevezzük az olyan szót, szókapcsolatot vagy mondatot, amely visszafelé ol-
vasva is ugyanaz, illetve ugyanúgy hangzik. (Pl. Géza, kék az ég!) Keressétek meg az alábbi szövegrész-
letben a palindromokat! A zsűri előtt előfordulási sorrendben ismertessétek őket. (Az „a” névelő önmagá-
ban természetesen nem számít.) 
 
Diáknapon a történelemszakkörünk ókori ételekkel, italokkal vendégelte meg a többi diákot. 

A legsikeresebb innivalót magam készítettem el.  

– Gyümölcslevet kértek vagy egy kis mézes tejet? – kérdem a hetedikes lányokat. – A fantázianeve: Lét-

koktél. Míg Zsuzska gyümölcslevet, addig Anni tejet inna. 

–  Ez most görög vagy latin ital? – mutat a koktélra Anna. – És mik ezek a sötétkék izék benne? – nevetett 

fel, véletlenül meglökve a karom. Azonnal kék cseppecskék gurultak végig a tógámon. 

– Római, – mondom lehangoltan – ezek meg áfonyadarabkák. De így már ez a rémes tóga bagót sem ér! – 

fakadok ki.  A fiúkat kínálva mentegetnem kellett magamat, de nem a csemegék miatt... 

A kerek tortára formázott diós kása megtette hatását. Ede Levivel degeszre ette magát. 

– Hm, istenek eledele! – Hogy készíted? 

– Víz helyett különféle gyümölcslevekkel. De vigyázni kell az ízek arányára: főleg a citrom levével kell 

csínján bánni, elég egy icipici belőle. De bocs, mennem kell, mielőtt az a mamlasz az összes borsos sült 

tököt behabzsolja... 

Későn érek oda, Pali előtt már csak egy kis darab sült tök árválkodik. 

– Na, jó, ezt már nem nyelem le. – mondja kis bűntudattal. 

– De lenyeled! – mondom mérgesen – Most már mindegy. Ám a sajtos tálat elveszem előle... 

Remek kis délután volt. Estére néhány fiú és főleg Ete lehelete árulta el, hogy a kelleténél többet kóstoltak 

a fűszerborból. Mindenesetre jövőre biztosan megint megrendezzük a Régi korok ízei délutánt. 

 


