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Megyei/körzeti forduló 5. 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, szókapcsolat kerülhet az alábbi szóláshasonlat elejére? 
 …, mint a macska. 

(A)  Hízeleg (B)  Alszik (C)  Talpra esik 
(D)  Laza (E)  Nagyot ugrik 

2. Melyik mássalhangzócsoportot lehet akár a sorrend megváltoztatásával ki-
egészíteni csak Á betűk hozzátoldásával, betoldásával, hogy értelmes szót 
kapjunk? Például: NYRKS → SÁRKÁNY  
(A)  NYMR (B)  DSRCS (C)  SLTL (D)  ZCL (E)  NYLVT 

3. Ki Isten ostora a magyar mondavilágban? 
(A)  Hunor (B)  Attila (C)  Nimród (D)  Árpád (E)  Botond 

4. Többjelentésű vagy azonos alakú? Melyek lehetnek azonos alakú szavak? 
(A)  fal (B)  fej (C)  fog (D)  fül (E)  fűz 

5. Jelöljétek be az igaz állításokat Áprily Lajos Eső című versére vonatkozóan! 
  „Hűs permeteggel hangoló idő, 
  poéta-kedvet dalra lenditő. 
  Hogy nőne most a vers, a szűz virág, 
  ha lüktetnél még bennem, ifjuság.” 

(A)  Az esős idő nem kedvez a versírásnak.  
(B)  Az idősödő költőt elhagyta régi alkotóereje.  
(C)  A poéta jelentése: költő.  
(D)  A versszak összes igéje feltételes módú. 
(E)  Összesen egy szó tér el a helyesírástól.  

6. Ó! Összesen hány o-ra kerülhet ékezet a következő szavakban, ha a lehető 
legtöbb helyen ó-t írunk? 

 port, szorzok, tor, rombol, korok, ont, sorol, fogom, odon, torol 
(A)  9 (B)  10 (C)  11 (D)  12 (E)  13 

7. Mely szavaknak, meghatározásoknak felel meg egy SZU- kezdetű szó? 
(A)  vizsgálat találomra (B)  piszkos, mocskos (C)  keskeny, mély völgy 
(D)  török méltóság (E)  valamibe begyömöszöl, tömköd 

8. Jelöljétek meg a felsorolt névmásokra vonatkozó igaz állításokat! 
 azok, ennyi, hozzátok, azt, ugyanilyen, nekik, ki, hányszor, rólunk 

(A)  Összesen négy mutató névmás van köztük. 
(B)  Négy személyes névmást is találhatunk.  
(C)  Négy névmás többes számú.  
(D)  Van két olyan, amely más szófajú is lehet.  
(E)  Van példa főnevet, melléknevet és számnevet helyettesítőre is. 

9. Azokat a szavakat jelöljétek meg, amelyekbe beírható egy hárombetűs ige! 
Például: k … ös  →  köntös. Ügyeljetek a helyesírásra is! 
(A)  ka … ter (B)  re… enda (C)  tes … ség 
(D)  la … intus (E)  bec … et 

10. Találjátok ki az alábbi három összetett szó közös utótagját! 
  FUTÓ-  ÁGYÚ- GÖRÖG-  
 Mely szavakkal tud ugyanez a szó előtagként összetett szót alkotni? 

(A)  -FÉSZEK (B)  -KŐ (C)  -CSAP 
(D)  -PARANCS (E)  -KERESZTSÉG 

11. Melyik szó jelenthet kifejezetten lányoknak, nőknek való ruhafélét? 
(A)  otthonka (B)  rékli (C)  pongyola (D)  surranó (E)  nyoszolya 

12. Egy híres költeményünkből idézünk főneveket. Melyikhez tapad képző? 
(A)  sírod (B)  keze (C)  honért (D)  hadai (E)  Szabadság 

13. Mely szavak szerepelnek még az előző feladatban megidézett vers első négy 
versszakában? 
(A)  számodra (B)  ősapáink (C)  rabigát (D)  ezredév (E)  eltakar 

A következő feladatot a válaszlap kijelölt helyén oldjátok meg! 
14. Javítsátok ki az alábbi mondatok kiemelt nyelvhelyességi hibáit! 
 A válaszlapra elég csak a javított, cserélt kifejezést vagy szószerkezetet leír-

ni, az adott mondat sorszáma mellé, sorrendben.  

 1) Az esőzések miatt egyenlőre nem tudják elkezdeni az aratást. 
 2) A sok bonyodalom után nagy nehezen zöld ágra jutottunk.  
 3) Kérdezd meg Petitől, el-e tudna jönni jövő héten a koncertre! 
 4) Az a baj, hogy félkézről vetted, amit kértem tőled. 
 5) Az edző nagy baklövést vétett, hogy nem cserélte le időben a kapust. 
 6) A földszinti raktárhelyiségbe felújítási munkák zajlanak. 
 7) Az emberek azt is megosszák egymással a világhálón, amit nem kellene. 
 8) Számított azzal, hogy becsapják, ezért utánanézett a dolognak. 
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