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Országos döntő 3. osztály 2018. december 8. 

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

1. -ja vagy lya? Mely szópároknak kell mindkét tagját ly-nal írni? 
(A) mág_a / mu_a (B) csigo_a / skatu_a (C) furu_a / ibo_a 
(D) pó_a / hé_a (E) nyava_a / pocso_a 

2. Mely szócsoportokból lehet egy értelmes mondatot összeállítani az összes szó 
felhasználásával, a szóalakok megváltoztatása nélkül? 
(A) van nemzeti is két ősszel ünnepünk 
(B) a öt esett napon télen hó a múlt át 
(C) hely egy elég már itt nincs még a 
(D) barátai jók az kutya régi ember a és 
(E) él régi még szokás sok falvakban szüreti a 

3. Melyik szóba lehet l-t és ll-t egyaránt beírni? 
(A) je_em (B) sze_ő (C) kiá_t (D) ha_om (E) ha_ott 

4. Egy régi népszokás szövegéből idézünk. Jelöljétek meg az igaz állításokat! 
 Csodatévő szarvasnak ezer ága-boga, 
 száz misegyertya gyújtatlan gyulladjék, oltatlan aludjék! 
 Haj, regö, rejtem, azt is megadhatja az a nagy Úristen! 

(A) Ez egy karácsony utáni népszokás. (B) E népszokás a betlehemezés. 
(C) A farsangi időszakhoz tartozik. (D) A szöveget énekelve adják elő.
(E) Legények, férfiak járnak házról házra jókívánságokkal a következő évre.

5. Mely szavakkal lehet kiegészíteni az alábbi szólásokat? 
 Megmossák a … Megüti a … Tűzbe teszi érte a … Összetöri a … 

(A) hátát (B) szívét (C) bokáját (D) kezét (E) fogát 

6. Melyik kifejezésnek lehet ellentétpárja a felsoroltak valamelyike? 
  csügged, hébe-hóba, kuporgat, kába, tömpe 

(A) herdál (B) bágyadt (C) hegyes (D) felbuzdul (E) gyakorta 

7. Az összes szótag felhasználásával egy szólás rakható ki. Mi a jelentése? 
  NYEG PÖR A SÖ LÁ SZŐ A 

(A) Ideiglenesen megold valamit. (B) Elhibáz valamit. 
(C) Nem takarít ki rendesen. (D) Felületesen dolgozik. 
(E) A látszat kedvéért eltitkol valami gondot. 

8. Jól ismert versekből adunk meg kulcsszavakat. Melyiket írta József Attila? 
(A) bitang ember (B) kotkodákol (C) tarka lepke 
(D) őszinte ember (E) feketeszín bőröndömön 

9. Mit kap az egy-egy évig tartó szolgálatért Nyakigláb, Csupaháj és Málészáj? 
(A) varázssípot (B) csodás asztalt (C) láthatatlanná tévő köpenyt 
(D) furkósbotot (E) aranyat tüsszentő szamarat 

10. A Hold a megfejtése a találós kérdésnek, amit Mátyás király bolondja teljesen 
összezagyvált, és kicsit el is felejtett. Állítsátok helyre, és jelöljétek meg az 
igaz állításokat! 
1) egyszer egész, … fél; (A) Az egyik hiányzó szó lehet a: tüze. 
2) a vándornak égi áldás. (B) Egy másik hiányzó szó lehet az: akkor. 
3) Mikor fekszel, … kél, (C) A helyes sorrend: 3) 1) 2) 4). 
4) nincsen …, mégis lámpás, (D) Három szó az írástól eltérő kiejtésű. 
 (E) A kiegészítés nélküli részletben összesen 

két egybetűs szótag található. 
11. Az alábbi szavakból összetett szavakat rakhattok ki. Egy adott szót akár több-

ször is felhasználva próbáljátok megkeresni az összes lehetséges szóösszeté-
telt, majd jelöljétek meg az igaz állításokat! 

  SZÍN   ŐR   MŰ   HÁZ   REND   MESTER   HELY 
(A) Legfeljebb tíz összetett szó jön ki. 
(B) Az egyik katonai rangot is jelent. 
(C) Kijön olyan szó is, melynek jelentése: zárda, kolostor. 
(D) Két kirakható szóösszetétel jelentése azonos. 
(E) A felsoroltak között van olyan szó, amelyet ötször is felhasználhatunk.  

12. Azokat a beceneveket jelöljétek meg, amelyek megfelelnek a felsorolt nevek 
valamelyikének!  Endre, Erzsébet, Irén, Judit 
(A) Bözsi (B) Juci (C) Inci (D) Bandi (E) Böske 

13. Virág vagy madár? Azt a betűcsoportot jelöljétek meg, amelyikből az összes 
betű felhasználásával kirakható egy madár neve! 
(A) A A A B D G L M V (B) A A CS I P R T (C) A A I K K L N N 
(D) E E É G LY R S (E) E Ö Ö GY R S B V 

A következő feladatot a válaszlap kijelölt helyén oldjátok meg! 
14. A hárombetűs szólánc szabálya szerint minden újabb szó úgy jön létre, hogy 

az előzőnek egyetlen betűjét megváltoztatjuk. Folytassátok a hárombetűs sza-
vak alkotta szóláncot a megkezdett minta szerint további 16 szóig! Ügyeljetek 
a helyesírásra! Ugyanaz a szó többször ne szerepeljen! 

 SÍR – SÁR – VÁR – VÁD – VAD – HAD – HAT – HÉT – LÉT – … 


	magyar_orszagos_3_borito
	magyar_orszagos_3_hatlap


<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /All
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Gray Gamma 2.2)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.5
  /CompressObjects /Off
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.1000
  /ColorConversionStrategy /LeaveColorUnchanged
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize false
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo false
  /PreserveFlatness false
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Remove
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages false
  /ColorImageMinResolution 150
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages false
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 150
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages false
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.76
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.76
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 15
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 15
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages false
  /GrayImageMinResolution 150
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages false
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 150
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages false
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.76
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.76
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 15
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 15
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages false
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages false
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages false
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects true
  /CheckCompliance [
    /PDFA1B:2005
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /PDFXOutputConditionIdentifier (CGATS TR 001)
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName (http://www.color.org)
  /PDFXTrapped /False

  /CreateJDFFile false
  /Description <<
    /HUN <FEFF005b2018004e0079006f006d0064006100200043004d0059004b201900200061006c00610070006a00e1006e005d00200045007a0065006b006b0065006c0020006100200062006500e1006c006c00ed007400e10073006f006b006b0061006c002000fc007a006c00650074006900200064006f006b0075006d0065006e00740075006d006f006b0020006d00650067006200ed007a00680061007400f30020006d00650067006a0065006c0065006e00ed007400e9007300e900720065002000e900730020006e0079006f006d00740061007400e1007300e10072006100200061006c006b0061006c006d00610073002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740075006d006f006b006100740020006b00e90073007a00ed0074006800650074002e002000200041007a002000ed006700790020006c00e90074007200650068006f007a006f007400740020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740075006d006f006b00200061007a0020004100630072006f006200610074002000e9007300200061007a002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200036002c0030002d0073002000e900730020006b00e9007301510062006200690020007600650072007a006900f3006900760061006c0020006e00790069007400680061007400f3006b0020006d00650067002e>
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AllowImageBreaks true
      /AllowTableBreaks true
      /ExpandPage false
      /HonorBaseURL true
      /HonorRolloverEffect false
      /IgnoreHTMLPageBreaks false
      /IncludeHeaderFooter false
      /MarginOffset [
        0
        0
        0
        0
      ]
      /MetadataAuthor ()
      /MetadataKeywords ()
      /MetadataSubject ()
      /MetadataTitle ()
      /MetricPageSize [
        0
        0
      ]
      /MetricUnit /inch
      /MobileCompatible 0
      /Namespace [
        (Adobe)
        (GoLive)
        (8.0)
      ]
      /OpenZoomToHTMLFontSize false
      /PageOrientation /Portrait
      /RemoveBackground false
      /ShrinkContent true
      /TreatColorsAs /MainMonitorColors
      /UseEmbeddedProfiles false
      /UseHTMLTitleAsMetadata true
    >>
    <<
      /AddBleedMarks true
      /AddColorBars true
      /AddCropMarks true
      /AddPageInfo true
      /AddRegMarks true
      /BleedOffset [
        0
        0
        0
        0
      ]
      /ConvertColors /ConvertToCMYK
      /DestinationProfileName (U.S. Web Coated \(SWOP\) v2)
      /DestinationProfileSelector /UseName
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements true
      /GenerateStructure false
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles false
      /MarksOffset 6
      /MarksWeight 0.250000
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /UseName
      /PageMarksFile /RomanDefault
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /UseDocumentProfile
      /UseDocumentBleed true
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [1200 1200]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice


