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Országos döntő 5. 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. Jelöljétek meg a helyesen írt felszólító módú igéket, kifejezéseket! 
(A) Hozzd ide! (B) Higgy! (C) Halgass! 
(D) Had játsszak! (E) Hagyj békén! 

2. Mely szócsoportokból lehet egy értelmes mondatot összeállítani az összes szó 
felhasználásával, a szóalakok megváltoztatása nélkül? 
(A) még járt Pál eddig soha itt ne 
(B) semmi volt éve nem itt száz még ebből 
(C) után meg sora vitéz Iluskáját próbák lelte János hosszú 
(D) bajban barátra ember egy jó számíthat az a mindig 
(E) védő történetét hősies nyelvre a fiúk lefordították grundot sok 

3. Melyik szóba lehet t-t és tt-t egyaránt beírni? 
(A) ker_el (B) épí_ette (C) kö_et (D) melle_ (E) hi_ek 

4. Melyik ünnepnap kapcsolódik egy szabadságharchoz? 
(A) V. 01. (B) VIII. 20. (C) X. 06. (D) X. 23. (E) XI. 01. 

5. Milyen szófajú szó (akár toldalékos szóalak) kerülhet az alábbi mondat kipon-
tozott helyére? (Egyszerre több szó nem írható be a mondatba.) 

A szép zene ....... jó hatással van az ember testi-lelki állapotára. 
(A) főnév (B) számnév (C) névmás (D) határozott névelő (E) ige 

6. Toldalékok. Azokat a szavakat jelöljétek meg, amelyeken a toldalék: képző! 
(A) házzal (B) vadász (C) szépség (D) írás (E) emberek

7. Rákos Sándor Kovácsék című verséből idéztünk. Melyek az igaz állítások? 
Kezdődnek a furcsaságok:   
bemutatok egy családot, (A) Két szó is megfelel a pereputty főnévnek. 
ia-fiát, retye-rutyát, (B) A sógor azt is jelenti: a házastárs fivére. 
a sógort, a keresztkomát, (C) A részlet legalább öt nemzedéket említ. 
a nagyapát, az unokát, (D) A keresztkoma jelentése: unokatestvér. 
a szülőket, a dédszülőket, (E) Mindhárom toldaléktípusra van példa. 
ük-ük-ük-ük felmenőket …   

8. Melyik kifejezésnek lehet ellentétpárja a felsoroltak valamelyike? 
elavult, eltökélt, erényes, jókötésű, ódon, kornyadozik, tengődik 

(A) dúskál (B) csenevész (C) lázad (D) patinás (E) züllött 

9. Az összes szótag felhasználásával egy szólás rakható ki. Mi a jelentése? 
 RE  TE  VÁT  A  NYE  ET  JA  KE  MEG 

(A) Felélte a vagyonát. (B) Túl van élete nagyobb részén. 
(C) Nyugdíjazták. (D) Alacsonyabb beosztásba került. 
(E) Halottra mondják: boldog élete volt. 

10. Az alábbi régies, illetve tájnyelvi szavak közül melyik jelent valamilyen nö-
vényt? 
(A) lajtorja (B) sulyok (C) csicsóka (D) cserge (E) varkocs 

11. Ismert versekből adunk meg kulcsszavakat. Melyeket írta Weöres Sándor? 
(A) rabló mongol (B) tél öblén (C) zabszalma 
(D) toporzékoltam (E) hí a haza 

12. Böszörményi Gyula Gergő és az álomfogók című regényéből idézünk egy 
mondatot. Milyen szófajok fordulnak elő benne? 

A szellemvilág hét legfőbb varázstudója újra összegyűlt. 
(A) sorszámnév (B) névutó (C) melléknév (D) ige (E) főnév 

13. Jelöljétek meg a felsorolt igealakokra vonatkozó igaz állításokat! 
gyere, lett, szólhatott, jő, vala, lennétek, volnánk, ittak, kicsinyel 

(A) Köztük múlt, jelen és jövő idejű alak is van. 
(B) Egy ige igekötős. 
(C) Az egyik ige felszólító módú. 
(D) Három ige feltételes módú. 
(E) Létezést kifejező ige négyszer fordul elő. 

A következő feladatot a válaszlap kijelölt helyén oldjátok meg! 
14. Folytassátok a szótagos szóláncot a megkezdett minta szerint további 16 szóig! 

Ragozott szavakat és tulajdonneveket ne írjatok, és ugyanaz a szó többször ne 
szerepeljen! Ügyeljetek a helyesírásra! 

 KOCSI – CSICSÓKA – KALODA – DARA – RAKAT – KATLAN – … 
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