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Körzeti/megyei forduló 3. osztály 2021. november 12. 

Az 1-13. feladatok megoldását a válaszlapon a megfelelő helyre tett X-szel  
jelöljétek! Előfordulhat, hogy egy feladatban több válasz is helyes. 
1. Közismert szavakat adunk meg. Melyikbe kell a kihagyott helyre hosszú ő-t 

írni? 
(A)  sz_rmók (B)  sz_rnyű (C)  sz_rme 
(D)  elősz_r (E)  sz_rnyeteg 

2. „Így kell járni, úgy kell járni…” – énekeljük a népdalban. Kik a szereplői? 
(A)  Sári (B)  Piroska (C)  Peti (D)  Juliska (E)  Jancsi 

3. Melyik mássalhangzócsoportot lehet akár a sorrend megváltoztatásával kiegé-
szíteni csak E betűk hozzátoldásával, betoldásával, hogy értelmes szót kap-
junk? Például: SZGNYT → GESZTENYE. 
(A)  GSLR (B)  MLT (C)  LYGTN (D)  RLG (E)  CMNK 

4. Mely esetekben tér el a kiejtés az írástól? 
(A)  anyja (B)  bátyja (C)  higgye (D)  hagyja (E)  hallja 

5. Összekeveredtek a szavak. Azokat az eseteket jelöljétek meg, amelyekből ösz-
sze lehet rakni egy értelmes mondatot! Minden szót fel kell használni, a szó-
alakokat nem lehet megváltoztatni, és újabb szót sem lehet beleírni. 
(A)  alapjaival a gyerekek táborban megismerkedtek a lovaglás A. 
(B)  kis Egy az idén még szüleimmel eljuthatunk a szerencsével Tátrába. 
(C)  napra szükséges volna egy ekkora Legalább munka elvégzéséhez öt. 
(D)  dobogó egy kicsit A jobban kellett volna igyekeznetek eléréséhez. 
(E)  tucatnyi délelőtt Mintegy sikerült megfigyelni rétisast ma. 

6. Tamkó Sirató Károly Emberek, hej emberek… című versét idézzük. Az utolsó 
két sor hiányos. Mely szavak állhatnak a kipontozott helyek valamelyikén? 

  „Virít-e a kertetek? Madarakra csergetek, 
  Almát, körtét szedtetek? viharfelhőt kergetek, 
  Én is hozzátok megyek, s ha elmúlt a  ............... , 
  felvidulok köztetek! akácmézet ................. !” 

(A)  hidegek (B)  fergeteg (C)  pergetek 
(D)  rengeteg (E)  pergetnek 

7. Összesen hány szó felel meg az előző feladat idézetében a tá-tá ritmusnak? 
(A)  Egy sem. (B)  1 (C)  2 (D)  3 (E)  4 

8. Mely szavak egészíthetők ki egy-egy mássalhangzóval elöl is és hátul is úgy, 
hogy egy négybetűs (akár toldalékos) szót kapjunk? Példa: _űz_ → tűzd. 
(A)  _ír_ (B)  _él_ (C)  _ül_ (D)  _ás_ (E)  _ér_ 

9. Mely szavak betűiből lehet (az összes betű felhasználásával) újabb szót vagy 
toldalékos szóalakot kirakni? Például: TÁBOR → BÁTOR. 
(A)  AKART (B)  ÉRDEK (C)  KAROS 
(D)  TOMPA (E)  SZEKÉR 

10. Melyik állat nem szerepel Zelk Zoltán A három nyúl című versében? 
(A)  szarka (B)  medve (C)  vadkan (D)  róka (E)  farkas 

11. A helyesen szótagolt szavak kezdőbetűiből egy újabb szót lehet összeolvasni. 
Mit jelent ez a szó? 

 ki-al-szik,   súly-os,   bar-an-gol,   ál-lo-más,   su-ta,  tyúk-om,   any-nyi 
(A)  fonott kosár (B)  mocsári növény (C)  a vár része 
(D)  öregember (E)  kukoricadarából főzött étel, puliszka 

12. Melyik két szólás jelentése ugyanaz vagy nagyon hasonló? 
(A)  kereket old (B)  lóvá tesz (C)  borotvaélen táncol 
(D)  szélnek ereszt (E)  felveszi a nyúlcipőt 

13. Összesen hányszor fordul elő kétjegyű mássalhangzó Petőfi Sándor Anyám 
tyúkja című versének alább idézett első versszakában? 

  „Ej, mi a kő! tyúkanyó, kend 
   A szobában lakik itt bent? 
   Lám, csak jó az isten, jót ád, 
   Hogy fölvitte a kend dolgát!” 

(A)  háromszor (B)  négyszer (C)  ötször 
(D)  hatszor (E)  hétszer 
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