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Körzeti forduló 4. osztály 2017. november 10. 

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

1. Mit jelent a következő szólás? Üti a vasat. 
(A) nehéz munkát végez (B) nagyon igyekszik a célját elérni 
(C) erőszakos (D) a kedvező alkalomra vár 
(E) értelmetlenül cselekszik 

2. Mely kifejezéseket írtuk helyesen? 
(A) pajkos köjkök (B) veszélyes sólyom (C) tavaji aszály 
(D) rejtélyes kastéj (E) dölyfös királyok 

3. Egy ismert szólásból kihagytunk egy szót, a többi szó betűit pedig összekever-
tük. Fejtsétek meg a szólást! Melyik szó hiányzik belőle? 

 HEGLAMT …, DAO ZA AGGÁZSI! 
(A) magyar (B) király (C) István (D) Mátyás (E) három 

4. Egy ókori keleti nép egyik közmondását idézzük. Tartalmát, jelentését te-
kintve melyik közmondásunknak felel meg? 

 Meg sem fogta még a rókát, de már készíti nyakába a koloncot. 
(A) Kutyából nem lesz szalonna. (B) Jön még kutyára dér. 
(C) Előre iszik a medve bőrére. (D) Késő bánat ebgondolat. 
(E) Eső után köpönyeg. 

5. Mely szópárok jelölnek rokon értelmű foglalkozásokat? 
(A) cipész – suszter (B) fazekas – kádár (C) hentes – mészáros 
(D) tetőfedő – ács (E) börtönőr – bognár 

6. Melyik két szó hiányzik a szóláncból? 
 szőrme – menő – _____ – _____ – csere – remek 

(A) nőnap (B) napló (C) vércse (D) lóhere (E) nővér 

7. Keressétek meg az összes legalább kétbetűs szót az ELAKADÁS szóban, 
majd jelöljétek be az igaz állításokat! 
(A) Hétnél több szó van benne. (B) Van köztük visszafele is értelmes.
(C) Csak egy hatbetűs szó van benne. (D) A legtöbb szó A-val kezdődik. 
(E) Hatbetűsnél hosszabb szót nem rejt magában. 

8. Melyik szó marad értelmes, ha beillesztünk vagy hozzátoldunk egy s betűt? 
(A) otromba (B) pakolás (C) teríték (D) retek (E) tolakodik 

9. Állatok neveit adtuk meg az (A)-(E) pontokban, de a betűket összekevertük. 
Melyik illik közülük a hiányos szólások valamelyikébe? 

  Egy ... nem csinál nyarat. Nyeli, mint ... a nokedlit. Bőg a ..., eső lesz. 
(A) AIBLYV (B) EECSFK (C) AIBL (D) EECSKK (E) AACSK 

10. Melyik névből lehet úgy elvenni egy betűt, hogy értelmes szót kapjunk? 
(A) Flóra (B) Ivett (C) Szilvia (D) Botond (E) Gergely 

11. Összesen hány emberi testrész neve bújt el az alábbi édességnevekben? 
 karamella, palacsinta, fagylalt, dobostorta, marcipán, konyakos meggy 

(A) 3 (B) 4 (C) 5 (D) 6 (E) 7 

12. Mely szavakból lehet az l betű megkettőzésével új szót létrehozni? 
(A) való (B) álom (C) kelő (D) válik (E) halhatatlan 

13. A legfinomabb falat című népmeséből idézünk. Mit jelent benne az ímmel-
ámmal kifejezés? 

 „Látta a király, mennyire ímmel-ámmal dolgoznak a katonái.” 
(A) szájtátva (B) kelletlenül (C) teljes erővel 
(D) tessék-lássék (E) ügyetlenül 

A következő feladatot a válaszlap kijelölt helyén oldjátok meg! 
14. Dadogó szavak. Nyolc olyan szó meghatározását, körülírását olvashatjátok, 

amelyekben az az érdekes, hogy az első két betű rögtön megismétlődik. Íme 
egy példa: felfedi a bűnt, lebuktat valakit = leleplez. Fejtsétek meg ezeket a 
szavakat, és a helyesírásra is ügyelve írjátok le őket a válaszlapra! 

  1. leskelődik, benéz egy kis résen 
  2. a régész által megtalált tárgy 
  3. üldögél – ahogy a kisgyerekek mondják 
  4. fát megmunkáló alkotóművész 
  5. színes, kalitkában is gyakran tartott madár 
  6. édes, sárga húsú déligyümölcs 
  7. az Éliás, Tóbiás kezdetű gyermekdalban említett étel 
  8. újszülött, baba 
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