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Megyei/körzeti forduló 3. osztály 2019. november 8. 

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

1. Melyik szó hiányzik az alábbi szóláshasonlat elejéről? 
 …, mint a rétestészta. 

(A)  Édes (B)  Hosszú (C)  Vékony (D)  Nyúlik (E)  Tekeredik 

2. Melyik mássalhangzócsoportot lehet kiegészíteni csak Á betűkkel, hogy 
értelmes szót kapjunk? A mássalhangzók sorrendje megváltoztatható.  

 Például: NYRKS → SÁRKÁNY  
(A)  SMCSP (B)  CNF (C)  NYVS (D)  DSL (E)  LNYVL 

3. Hiányos mondóka. Azokat a szavakat jelöljétek meg, amelyeket jól szótagol-
tunk és beillenek a mondóka valamelyik kipontozott helyére! 

Gyerekek,  ...................... ,  ................  a perecet, 
Sósat, sósat, jó  .................... . 
Aki vesz,  ................  lesz, aki nem vesz,  ...................  lesz. 

(A)  gye-rek-ek  (B)  meg-esz-ik (C)  ro-po-gó-sat 
(D)  an-nak (E)  éh-es  

4. Mely szavakban szerepelhet ú? 
(A)  sz_rony (B)  _jj (C)  fal_ (D)  gyógy_l (E)  h_svét 

5. Hányféleképpen lehet egy-egy betűvel kiegészíteni az alábbi hiányos szót? 
_ Í R 

(A)  pontosan kettő (B)  pontosan három (C)  pontosan négy 
(D)  pontosan öt (E)  ötnél több 

6. Mely szócsoportokból lehet egy mondatot összerakni az összes szó felhasz-
nálásával a szóalakok megváltoztatása nélkül? 
(A)  menekülni lakói a kezdtek fejvesztve farkastanya  
(B)  megtalálni tudta a a változott nem királylány tulipánná királyfit 
(C)  miatt hívták Pinokkió termete Kanócnak hórihorgas barátját 
(D)  palacsintasütő hirdetett Tóbiás versenyt király országos 
(E)  soha róka macskát az nem ijedt még látott  

7. Mely szavaknak, meghatározásoknak felel meg egy ZA- kezdetű szó? 
(A)  lószerszám (B)  ízletes, finom 
(C)  összevissza beszél (D)  mérges, bosszús 
(E)  jégtáblák úszása a folyón 

8. A liliomleány című népmeséből olvashattok egy részletet, de az ékezetek 
lemaradtak róla. Helyesen hány hosszú magánhangzó van benne összesen? 

 „A taltos lo megkoszonte a kɩraly szɩvesseget es ɩgy szolt: jol tudom, mɩ 
jaratban vagy, am messze van, akɩt keresel, ulj fel a hatamra, elvɩszlek en.” 

(A)  11 (B)  12 (C)  13 (D)  14 (E)  15 

9. Azokat a szavakat jelöljétek meg, amelyekbe beírható egy olyan hárombetűs 
szó, amely a „Mit csinál?” kérdésre felel (azaz ige)!  

 Például: k … ös  →  köntös. Ügyeljetek a helyesírásra is! 
(A)  cs … váz (B)  pák … os (C)  rab … ga (D)  rek … ő (E)  fa … zs 

10. Találjátok ki az alábbi három összetett szó közös utótagját! 
  HÁT-  ELLEN- FORGÓ-  
 Mely szavakkal tud ugyanez a szó előtagként összetett szót alkotni? 

(A)  -CSEND (B)  -ÁRNYÉK (C)  -TOLÓ (D)  -ZSÁK (E)  -RÓZSA 

11. Egy jól ismert versből idézünk négybetűs szavakat. Melyik felel meg az itt 
látható ritmusnak? ♫ ♩ ♩ (ti-ti-tá-tá) 

(A)  nagybajúszos (B)  délibábot (C)  ebugattát 
(D)  beleönté (E)  hazavitték  

12. Ki írta a verset, amelyet az előző feladat szavaival megidéztünk? 
(A)  Weöres Sándor (B)  Arany János (C)  Kányádi Sándor 
(D)  Petőfi Sándor (E)  József Attila 

13. Két madár a címszereplője annak a mesének, amelyben az egyik a másikat 
fészekrakásra tanítja. „Csak így, csak így.” – mondja a tanító. „Tú-dom, tú-
dom.” – felelgeti a tanítvány.  

 Melyik két madár szerepel a mesében? 
(A)  harkály (B)  szarka (C)  rigó (D)  veréb (E)  vadgalamb 

A következő feladatot a válaszlap kijelölt helyén oldjátok meg! 
14. Mondatbővítés. Megadjuk a következő mondatot: Réka festett. 
 Bővítsétek ezt a mondatot további szavakkal úgy, hogy a következő kérdé-

sekre feleljen:  
 Mikor? Hol? Mit/Miket? Kivel? Hogyan? Mivel? Kinek? Milyen? 
 Például: Ákos épített. → Ákos a kertben várat épített… stb. 
 Tehát igyekezzetek nyolc megfelelő szót tetszőleges sorrendben a mondatba 

beleírni! Ha még további szavakat is be akartok írni, hogy szebb legyen a 
mondat, azt megtehetitek. Ügyeljetek a helyesírásra! 

 Tehát a kiinduló mondat: Réka festett. 
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