
A rendezvény támogatói:

BAÁR-MADAS REFORMÁTUS GIMNÁZIUM
BÉKÁSMEGYERI VERES PÉTER GIMNÁZIUM

BRINGÓHINTÓ KKT.
ÉSZAK-BUDAPESTI TANKERÜLETI KÖZPONT

Hanganyag: CSIBA LAJOS, KEREKES BARNABÁS

A verseny első fordulójának körzeti szervezői:

Bács-Kiskun:  NAGYNÉ  GROSKA ÁGNES (Zrínyi Ilona Általános Iskola, Kecskemét)

Baranya: HEBLING ESZTER (Koch Valéria Középiskola, Általános Iskola és Óvoda, Pécs)

Békés: KOVÁCSNÉ FÁBIÁN ANDREA (Implom J. Ált. Isk. 5. sz. Tagintézménye, Gyula)

Borsod-Abaúj-Zemplén: ÁGOSTONNÉ SÁPI ILDIKÓ (Kazinczy Ferenc Ált. Isk., Miskolc)

Budapest: Dél-Buda: MERÉNYI GABRIELLA (Sashegyi Arany János Ált. Isk. és Gimn.)

 Dél-Pest: DR KISS MAGDALÉNA (Lónyay Utcai Református Gimnázium)

 Észak-Buda: GELNICZKY GYÖRGY (Békásmegyeri Veres Péter Gimnázium)

 Észak-Pest: KAPOSINÉ BODÓ ANNA (Babits Mihály Gimnázium)

 Kelet-Pest: MAGYAR ZSOLT (Szent István Gimnázium)

 Nyugat-Buda: KEREKES ZSANETT (Áldás Utcai Általános Iskola)

Csongrád: VARGA NOÉMI (Kálvin Téri Református Általános Iskola, Makó)

Fejér: BERNÁTH VALÉRIA (Teleki Blanka Gimnázium és Általános Iskola, Székesfehérvár)

Győr-Moson-Sopron: CSÁKVÁRI ESZTER (Kovács Margit ÁMK, Győr)

Hajdú-Bihar: KATONÁNÉ FERENCZ ÉVA (Bocskai István Ált. Isk. és AMI, Derecske)

Heves: LACZKÓNÉ KISS BEATRIX (Kemény Ferenc Sportiskola, Eger)

Jász-Nagykun-Szolnok: TÓTH ÉVA (Kassai Úti Magyar-Angol Két Tan. Ny. Ált. Isk., Szolnok)

Komárom-Esztergom: HOHNER NATASA (Vaszary János Általános Iskola, Tata)

Nógrád: BARKÓNÉ BENYOVICS MAGDOLNA (II. Rákóczi F. Ált. Isk. és Gimn., Szécsény)

Pest megye – délkelet: GELENCSÉRNÉ SZARKA MÁRIA (Batthány K. G.., Szigetszentmiklós)

Pest megye – délnyugat: KAPUSYNÉ JENEI KATALIN (1. sz. Általános Iskola, Budaörs)

Pest megye – észak: MAGYAR ZSOLT (Szent István Gimnázium, Budapest)

Somogy/Tolna: URBÁN MÓNIKA (Kisfaludy Utcai Tagiskola, Kaposvár)

Szabolcs-Szatmár-Bereg: TÓTHNÉ ANNUSKA ZSUZSANNA (Vári Emil Ált. Isk., Kisvárda)

Vas/Zala: BABATINÉ SIMON MARIANNA (Eötvös József Általános Iskola, Zalaegerszeg)

Veszprém: KÁSA ZSUZSANNA (Deák Ferenc Általános Iskola, Veszprém)

„Agykutatóként azt kívánom hazám polgárainak, hogy az agyunkat egyre jobban lefog-
laló külső információáradat ellenére képesek legyünk odafigyelni a lélek hangjára, több ezer 
éves hagyományainkat hordozó belső világunkra. Csak így állíthatjuk alkotóképességünket, 
vágyainkat, az együttműködő szellem erejét közös felemelkedésünk szolgálatába.”

Idézet Dr. Freund Tamás akadémikus, az első Bolyai-díjas
bejegyzéséből a Bolyai Díj Emlékkönyvébe. Budapest, 2000. április 2.

A rendezvény fővédnökei:
Prof. Dr. FREUND TAMÁS akadémikus, a Magyar Tudományos Akadémia alelnöke 

Dr. AÁRY-TAMÁS LAJOS, az Oktatási Jogok Biztosa

A feladatsorok összeállítói:
MARTON ÁGOTA FLÓRA középiskolai tanár 
PAPP ISTVÁN GERGELY középiskolai tanár

A feladatsorok lektorálói:
KEREKES BARNABÁS középiskolai tanár 

TÓTH ANDRÁS általános iskolai tanár

A honlap és az informatikai háttér működtetői:
CSUKA RÓBERT villamosmérnök 

WITTNER-BERTA ENIKŐ általános iskolai tanító

A verseny megálmodója:
NAGY-BALÓ ANDRÁS középiskolai tanár

http://www.bolyaiverseny.hu/magyar

BOLYAI ANYANYELVI CSAPATVERSENY ®

2019/20.
Körzeti forduló

4. osztály
BOLYAI JÁNOSBOLYAI FARKAS



Megyei/körzeti forduló 4. 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 piaci légy. 

(A)  Fürge (B)  Dünnyög (C)  Rengeteg (D)  Rászállt (E)  Szemtelen 

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

 Például: NYRKS → SÁRKÁNY  
(A)  SLSZK (B)  KSLYF (C)  RNYJV (D)  NYPRF (E)  RSJT 

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

  Aki nem lép  ......................... , 
  nem kap rétest  .................... , 
  mert a rétes  ....................  jó, 
   .....................  az való. 

(A)  egy-szer-re (B)  reg-gel-re (C)  ig-en 
(D)  nagy-on (E)  ka-to-ná-nak  

4. Mely szavakat írtuk helyesen? 
(A)  haggya (B)  báttya (C)  könnye (D)  bojtja  (E)  nagyjából 

5. Egészítsétek ki az alábbi szót (az összes lehetséges módon egy-egy betűvel), 
majd jelöljétek meg az igaz állításokat! _ Ú G 
(A)  Ötnél több szót lehet így alkotni.  (B)  Köztük négy ige található. 
(C)  Az egyik szó melléknév. (D)  Van köztük több hangutánzó szó. 
(E)  Legalább négyhez hozzá lehet illeszteni egy mássalhangzót. 

6. Mely szócsoportokból lehet egy mondatot összerakni az összes szó felhasz-
nálásával a szóalakok megváltoztatása nélkül? 
(A)  meg gazdát Mátyás leckéztetni hatökrös a akarta 
(B)  árán környék szegény kutyáit a tehén megvette ember a a két 
(C)  király megvették sok a Budán ebet a pénzért tőle jó parancsára 
(D)  a kutyákat árából gazdag ökre is vett a hat ember gyorsan 
(E)  botokkal irigy kutyáival gazdát el a Budáról az kergették 

7. Mely szavaknak, meghatározásoknak felel meg egy FI- kezdetű szó? 
(A)  testvér (B)  csillagkép neve 
(C)  régi, kis értékű pénz (D)  válogatós 
(E)  grimaszolva megvetést, undort fejez ki 

8. Igéző. Jelöljétek meg a felsorolt igékre vonatkozó igaz állításokat! 
 elaludt, jössz, lehet, elmélkedik, voltam, beborult, nevettek, sírt 

(A)  Van köztük igekötős ige. (B)  Mindhárom igeidőre van példa. 
(C)  Két ige létezést fejez ki. (D)  Az egyik főnév is lehet. 
(E)  Első, második és harmadik személyű alakot is találhatunk.  

9. Azokat a szavakat jelöljétek meg, amelyekbe beírható egy hárombetűs ige! 
Például: k … ös  →  köntös. Ügyeljetek a helyesírásra is! 
(A)  ősz … e (B)  sze … nyi (C)  kirán … ás 
(D)  pacs … a (E)  ké … ődés  

10. Találjátok ki az alábbi három összetett szó közös utótagját! 
  SZÁRAZ-  ANYA- MÉR-  
 Mely szavakkal tud ugyanez a szó előtagként összetett szót alkotni? 

(A)  -NYELV (B)  -VÁR (C)  -MŰVES (D)  -ANYA (E)  -GOLYÓ 

11. Melyik szó felel meg az itt látható ritmusnak?  ♩♫ ♩ (tá-ti-ti-tá) 

(A)  vándorlegény (B)  nádirigó (C)  kalózhajó 
(D)  kincskereső (E)  csillagszemű 

12. Egy jól ismert versből idézünk szavakat. Jelöljétek meg a főneveket! 
(A)  dunna (B)  robogás (C)  kék (D)  szépen (E)  távolságot 

13. Mely szavak szerepelnek még az előző feladatban megidézett versben? 
(A)  szundít (B)  ruhát (C)  villamos (D)  némán (E)  zümmögés 

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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