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Körzeti forduló 6. osztály 2018. november 9. 

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

1. Melyik fiúnév betűiből lehet egy újabb szót vagy toldalékos szóalakot kirak-
ni az összes betű felhasználásával? Például: Zalán → lazán. 
(A) Aladár (B) Atilla (C) Márió (D) Tivadar (E) Nemere 

2. Minek a jelképes kifejezése, mit jelent a „szélmalomharc”? 
(A) Az ellenség kegyetlen lekaszabolása. 
(B) Hősies csata a zsarnoksággal. 
(C) Biztos győzelem reményében vívott harc. 
(D) Kiegyenlített küzdelem. 
(E) Hiábavaló volta miatt már-már komikus küzdelem. 

3. Jelöljétek meg a helyesen írt tulajdonneveket! 
(A) Kossuth Lajos Tér (B) Zala megye (C) A Pál utcai Fiúk 
(D) Magyar Nemzeti Múzeum (E) Budai-hegység 

4. Állítsátok betűrendbe az alábbi öt szót! Ezután olvassátok össze a harmadik 
(aláhúzott) betűket az így kapott sorrendben! Mit jelent az így kijött szó? 
 székely, süllő, szia, sportember, röplabda 
(A) európai hegylánc (B) a bűnhődés jelképes helye (C) táncfajta 
(D) rámol (E) egy európai nép régies neve 

5. Egyetlen azonos alakú vagy többjelentésű szó különböző jelentéseit adtuk 
meg. Egy azonban kilóg a többi közül, azaz kakukktojás. Melyik az? 
(A) víz sodrása (B) pénzbeli érték (C) dagály 
(D) cipészszerszám (E) régi űrmérték 

6. Tatay Sándor híres regényéből idézünk egy részletet. Olvassátok el, majd 
jelöljétek meg az igaz állításokat! 

 Mátyás király kardja csattant a zsoldosvezér íján, s a nyílvessző lehullott a 
földre. – Mit akarsz? – kiáltott a király, aki kíséretét messze megelőzve érke-
zett ide. – Két kutyáért egy emberéletet, méghozzá ilyen legényét? De nicsak, 
hisz ez az erős molnárlegény! Hogy is hívnak, fiam? 
(A) A kérdezett legény: Kinizsi Pál. (B) A zsoldos azt jelenti: idegen. 
(C) A részletben összesen öt ige van. (D) Négy mondatfajta van benne. 
(E) A regény a XV. században játszódik. 

7. Melyik meghatározásnak felel meg egy -ány végű szó? 
(A) betyár, útonálló (B) hideg északi szél (C) préda 
(D) népszerűsítés, propaganda (E) apró termetű, zömök, erős 

8. Azt a szót jelöljétek be, amely melléknév, és minden mássalhangzója zöngés! 
(A) girbegurba (B) egyedül (C) győri (D) zömök (E) búvalbélelt 

9. Melyik szó hiányzik a szóláshasonlat elejéről?  …, mint szamár a hegyen. 
(A) Áll (B) Bőg (C) Néz (D) Bámul (E) Eltűnt 

10. Melyik szóra igaz, hogy egy tetszőleges betűje kicserélésével igét kapunk? 
(A) KINCS (B) VÁRROM (C) SZÁZAD (D) REND (E) RAVASZ 

11. Hány rag van összesen a János vitéz első két sorában? 
(A) 2 (B) 3 (C) 4 (D) 5 (E) 6 

12. Melyik szóban lehet az összes mély magánhangzót magasra cserélni? 
(A) szuszog (B) lobog (C) kalapál (D) fordul (E) durran 

13. Jelöljétek be az alábbi – hiányos – gyerekdalra vonatkozó igaz állításokat! 
… napján megszakad a tél, (A) A dalból a fagyosszentek hiányoznak. 
… napján eltűnik a szél, (B) Az egyik hiányzó név a Gáspár. 
Zsákban … hoz majd meleget, (C) E dalocska márciusban időszerű. 
Nincs több fázás, boldog, aki él. (D) Összesen négy igét tartalmaz. 
 (E) Van benne számnév. 

A következő feladatot a válaszlap kijelölt helyén oldjátok meg! 
14. Fejtsétek meg a rejtvényt, majd magyarázzátok meg a kijött szólás értelmét! 

Végül írjatok vele egy tetszőleges példamondatot!  
Írjátok le a vízszintes megfejtéseket is, mert azokért külön-külön pont jár! 
(Az nem fontos, hogy a szólás betűi a válaszlapon is egymás alá kerüljenek.) 

 

1. kürtjéről híres magyar vitéz          
2. költő más szóval          
3. a tenger visszahúzódása          
4. a számnév egyik fajtája          
5. szentekről szóló történet          
6. Amilyen a …, olyan a törülköző.          
7. Benedek … – népmesegyűjtő          
8. a béke jelképes madara          
9. „Megállék a … Tiszánál”          
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