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Országos döntő 5. osztály 2019. december 7. 

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

1. Azokat a szóalakokat jelöljétek meg, amelyeken képző és jel is található! 
(A)  halászokat (B)  városkában (C)  szaladgáltak 
(D)  nézelődj (E)  írogatnánk 

2. Melyik két ige jelentése ugyanaz, illetve nagyon hasonló? 
(A)  acsarog (B)  megorrol (C)  rostokol 
(D)  mázsál (E)  neheztel 

3. Jelöljétek meg a helyesen írt számneveket, számneves kifejezéseket! 
(A)  sokezer (B)  2019. dec. 7-én (C)  15-20 km-t 
(D)  háromnegyed öt (E)  kétezer-ötszáz-ötvenegy  

4. Mely betűcsoportokból lehet az összes betű felhasználásával egy felszólító 
módú igét összerakni? 
(A)  ŐJNJ (B)  ÁSZJT (C)  DODLT (D)  ZIÁGYV (E)  DTÁRNS 

5. Milyen a tudálékos ember; mit jelent ez a kifejezés? 
(A)  elmélkedő (B)  okoskodó (C)  általánosan művelt 
(D)  alapos tudású (E)  magas tudományos fokozata van 

6. Jelöljétek meg az alábbi népdalrészletre vonatkozó igaz állításokat! 
  Új a csizmám, a szögre van felakasztva.  
  Sarkantyúját belepte a rozsda. 
  Összeverem olyan betyár módra, 
  mind egy szálig lepereg a rozsda róla. 

(A)  A részletben vannak névmások. 
(B)  Pontosan 4 igét tartalmaz. 
(C)  Mindegyik ige igekötős. 
(D)  A betyár huszárt jelent. 
(E)  A harmadik sor arra utal, hogy a csizma tulajdonosa táncra perdül. 

7. Melyik állat szerepelhet az alábbi hiányos közmondások valamelyikében? 
 Akit a _______ megmart, a ________-tól is fél. 

 Nem eszi meg a _______ a telet. 
(A)  ló (B)  eb (C)  medve (D)  gyík (E)  disznó 

8. Melyik meghatározásnak felel meg egy olyan hárombetűs szó, amelyet, ha 
visszafele olvasunk, egy igét kapunk? Vegyétek figyelembe a helyesírást is! 
(A)  házi szárnyas (B)  házasságkötés 
(C)  ékesség, szépítő elem (D)  vörös 
(E)  indás konyhakerti növény 

9. Mely szavak illenek az alábbi mondatban a vonalak valamelyikére? 
 A rege ősi, szájhagyományban élő, csodás elemekkel gazdagított _______vagy 

verses ________. 
(A)  babona (B)  rímes (C)  prózai (D)  regény (E)  elbeszélés 

10. A Füstbe ment tervből idézünk igéket. Jelöljétek meg az igaz állításokat! 
 gondolkodám, fogom szólítani, ringatá, terjeszti, látszék, toppanék 
(A)  Négy ige első személyű. 
(B)  Négy ige múlt idejű. 
(C)  Két ige jelen idejű. 
(D)  A „füstbe ment” jelentése: meghiúsult. 
(E)  E vers költője írta az Arany Lacinak című verset is. 

11. J-ből ly anagramma. Mely szavak betűiből lehet újabb szót vagy toldalékos 
szóalakot alkotni úgy, hogy a j-ből ly legyen? Például: sejtem → selymet. 
(A)  TEJHEZ (B)  ÚJBOR (C)  AJKAD (D)  FAJOM (E)  HAJÓT 

12. Jelöljétek meg a helyesen írt és azonos szófajú szópárokat! 
(A)  legtöbbet - tízen (B)  előtt - elől 
(C)  kisebbek - rosszaság (D)  tihozzátok - hozzák 
(E)  láthattuk volna - gyertek 

13. Egy-egy közös szótag hiányzik a három szópárban. Ha ezt a három szótagot 
helyes sorrendbe rakjátok, újabb értelmes szót kaptok. Mit jelent ez a szó? 

  BIM… - …DÉ CSÍ… - …SZARV MO… - …LÁSZ 
(A)  rongyos (B)  bolondos (C)  dadogós 
(D)  hullámos (E)  omlós 

A következő feladatot a válaszlap kijelölt helyén oldjátok meg! 
14. Számos különböző jelentése van a „tart” igének (főleg, ha igekötőkkel is el-

látjuk). Keressetek nyolc eltérő jelentést! Ezeket a jelentéseket adjátok meg 
szinonimával vagy körülírással, és írjatok is mindegyikhez egy-egy példamon-
datot! A válaszlapra nyolcnál többet ne írjatok, mert ilyen esetben csak az első 
nyolcat értékeljük. Ügyeljetek a helyesírásra! 
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