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Körzeti/megyei forduló 5. 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. Jelöljétek meg a helyesen írt számneveket! 

(A)  tizennegyedszer (B)  legtöbbször (C)  sok miliárd 
(D)  rengeteget (E)  ezerkilencszázhuszonötödik 

2. Melyik mássalhangzócsoportot lehet akár a sorrend megváltoztatásával kiegé-
szíteni csak E betűk hozzátoldásával, betoldásával, hogy egy főnevet kap-
junk? Például: SZGNYT → GESZTENYE. 
(A)  LLP (B)  GYNKL (C)  ZDRS (D)  FTRGG (E)  RZMTSR

3. A bátyám lakodalma című meséből idézünk: „Hogyne mennék – mondom az 
apámnak – s azzal a nyakamba vetek egy általvetőt, felviszek a hiuba három 
tarisznyát, lehozok egyszerre kilenc zsák búzát…” 

 Melyik szó felel meg az általvető vagy a hiu jelentésének? 
(A)  sál (B)  ostor (C)  kötél (D)  hiába (E)  padlás 

4. Hány főnév és hány ige van összesen az előző feladat idézetében? 
(A)  6 főnév és 3 ige (B)  5 főnév és 4 ige (C)  6 főnév és 5 ige 
(D)  7 főnév és 5 ige (E)  7 főnév és 4 ige 

5. Az alábbi népdalok közül melyek szólnak párválasztásról, szerelemről? 
(A)  Megkötöm lovamat (B)  Tavaszi szél 
(C)  Három szabólegények (D)  Kossuth Lajos azt üzente 
(E)  Pásztorok, pásztorok 

6. Közismert szavakat adunk meg. Melyikbe kell vagy lehet a kihagyott helyre 
hosszú ó-t írni? 
(A)  k_rszak (B)  k_ros (C)  k_rház (D)  életk_r (E)  ók_r 

7. Jelöljétek meg azokat a szócsoportokat, amelyeknek mindhárom tagja azonos 
szófajú, vagy lehet azonos szófajú! 
(A)  sírt, keddre, üdítőt (B)  sejt, gyertek, lesz (C)  várt, tüzet, szeretet
(D)  az, ki, én  (E)  néhány, elsőre, tömeg 

8. 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)  fák október A közepére a munkák kerti elültetésével végére értünk. 
(B)  számítani szerint Az idén a szokásosnál előrejelzések hideg télre lehet. 
(C)  megtanulni olasz Az a hasonlóság miatt spanyolul után már könnyebb. 
(D)  megérdemelten A vidéki képe alapján teljesen győzött a csapat játék. 
(E)  kétszer fára felépítéséhez volna szükség egy ennyi Legalább ilyen faház. 

9. Egy jól ismert vers szavait idézzük. Melyik tér el a mai helyesírástól? 
(A)  mindíg (B)  őszinte (C)  ordítottam 
(D)  hagyja (E)  vigyen 

10. Melyik verset írta az alábbiak közül az előző feladatban megidézett vers köl-
tője? 
(A)  Csiribiri (B)  Füstbe ment terv (C)  Altató 
(D)  Arany Lacinak (E)  Tengerecki hazaszáll 

11. Azokat a betűcsoportokat jelöljétek meg, amelyekből az összes betű felhasz-
nálásával akár három különböző szó (vagy toldalékos szóalak) is kirakható!  

 Például: Á O R T B → BÁTOR, BORÁT, TÁBOR. 
(A)  A A V T S (B)  E E T T M (C)  E É D T V 
(D)  A U D H J (E)  E É K K R 

12. Melyik két szólás jelentése ugyanaz vagy nagyon hasonló? 
(A)  kiteszik a szűrét (B)  elhúzzák a nótáját (C)  menti az irháját 
(D)  kezét-lábát töri (E)  ajtót mutatnak neki 

13. Figyeljétek meg az alábbi igealakokat, majd jelöljétek meg az igaz állításokat! 
 néznénk, lesznek, jöhet, fojt, kérték, játssza, volnál, becsülöm, fűt 

(A)  Az igék közt nincs felszólító módú. 
(B)  Többségük egyes számú. 
(C)  Mindhárom igeidőre van példa. 
(D)  Történést kifejező ige nincs köztük. 
(E)  Az egyik igealakot jelen idejűnek és múlt idejűnek is lehet tekinteni. 
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