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Körzeti forduló 3. osztály 2019. február 8. 

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

1. Válasszatok az alábbi mennyiségek közül az életkori szakaszoknak megfele-
lően! Jelöljétek a lehetséges párosításokat! 

a) 5 dm 5 cm, 3800 g       b) 1 m 65 cm, 15500 g       c) 14 dm, 320 dkg 
d) 175 cm, 8500 dkg       e) 7 dm; 80 dkg 

1) kisiskoláskor  2) újszülöttkor  3) felnőttkor  4) serdülőkor  5) csecsemőkor 
(A) 1-c) (B) 2-a) (C) 3-d) (D) 4-b)  (E) 5-e) 

2. A legutóbbi öt szökőév valamelyikének számjegyeit összeadva melyik számot 
kaphatjuk? 
(A) 2 (B) 5 (C) 6 (D) 9 (E) 10 

3. „Az ükapám dédunokájának a lánya.” - mondja Balázs. Kiről beszélhet? 
(A) testvéréről (B) saját magáról (C) unokatestvéréről 
(D) apjáról (E) nagybátyjáról 

4. Melyik meteorológiai évszak egymást követő hónapjaira ismertek az egyes 
hónapokhoz tartozó napok száma alapján? 30, 31, 31 
(A) tavasz (B) nyár (C) ősz (D) tél (E) Előzőek egyike sem.

5. Mi igaz arra az évszakra, amelyhez a felsoroltak közül a legtöbb esemény köt-
hető?  regölés, húsvét, szüreti mulatság, farsangolás, új kenyér ünnepe 
(A) a lucfenyő kopasz (B) a fecskék útra kelnek délre(C) az aratás ideje 
(D) érik az eper (E) a növények nyugalmi ideje 

6. Az iránytűn melyik betűvel jelölhetik nálunk az északi irányt? 
(A) S (B) N (C) A (D) W (E) É 

7. Melyik mozgó ünnep (vagyis az egyes években lehet más a dátuma)? 
(A) anyák napja (B) húsvét (C) karácsony 
(D) pünkösd (E) államalapítás ünnepe 

8. Ha az Aradi vértanúk emléknapja hétfőre esik, akkor milyen napon emléke-
zünk meg az 1956-os forradalom- és szabadságharcról? 
(A) kedd (B) szerda (C) csütörtök (D) péntek (E) szombat 

9. Állítsátok nagyság szerint növekvő sorrendbe az alábbiakat! 
a) Jupiter   b) Világegyetem   c) Merkúr   d) Tejútrendszer 

e) Föld   f) Naprendszer 
 Jelöljétek, ahol az adott elem megfelelő sorszámmal szerepel! 

(A) 1. c)  (B) 2. a) (C) 3. e) (D) 4. f) (E) 5. b) 

10. Virág (V) és Emese (E) a nevük kezdőbetűjével jelölt 
helyen állnak. Az északi irányt az ábrán nyíllal jelöltük. 
Virág először 2 mezőt lép északra, majd 1-et nyugatra. 
Emese 1-et lép keletre és 1-et délre. Ha az új helyükről 
továbbindulnak, milyen lépésekkel juthatnak mindket-
ten azonos mezőre? 
(A) Virág 2-t keletre és 1-et délre lép, Emese 2-t északra és 1-et nyugatra. 
(B) Virág 1-et keletre, 2-t délre lép, Emese 2-t északra és 2-t nyugatra. 
(C) Virág 3-at délre lép, Emese 3-at keletre. 
(D) Virág 1-et nyugatra, 4-et délre lép, Emese 4-et nyugatra. 
(E) Virág 2-t délre, 1-et keletre lép, Emese 2-t nyugatra, 1-et északra. 

11. Melyik összeget lehet kifizetni pontosan három olyan fémpénzzel, melynek 
hátoldalán védett madárfaj szerepel? 
(A) 15 Ft (B) 45 Ft (C) 105 Ft (D) 120 Ft (E) 150 Ft 

12. Egészítsétek ki az alábbi népi időjóslásokat az anagrammába írt nevekkel! Me-
lyik párosítás helyes? 

a) DÁNSOR b) RÁMONT c) DÁRDEM d) CINŐRL 
e) KALINTA f) FEJÓZS 

1. Ha  ...................... kopog, Karácsony locsog. 
2. Hogyha  .............. -kor sár dagad, eheted a dinnyét magad. 
3.   ............................ , Benedek, ők hozzák a meleget. 
4. Hogyha  .............. pityereg, negyven napig csepereg.  
5. Ha  ......................  lúdja csontja fehér, sok hó lesz. 

(A) 1-c) (B) 2-d) (C) 3-a)-f) (D) 4-e) (E) 5-b) 
13. Hányféle – az emberi történelem során valamikor használt – időmérő eszközt 

tudtok kirakni az alábbi szótagokból? A vastagon szedett szótagok többször is 
használhatók. 

A, CSIL, DI, GA, GYER, GI, HO, IN, LAG, LIS, MOK,  
NAP, Ó, RA, TÁ, TOM, TYA, VÍZ 

(A) legalább 4 (B) legalább 5 (C) legalább 6 (D) legalább 7 (E) legalább 8 

A következő feladatot a válaszlap kijelölt helyén oldjátok meg! 
14. Csoportosítsátok a felsorolt hulladékokat aszerint, hogy szelektíven gyűjtve 

melyiket mely gyűjtőhelyre helyeznétek el az alábbi lehetőségek közül:  
sárga konténer, kék konténer, zöld konténer, szürke konténer, komposzt,  

veszélyes hulladékgyűjtő sziget 
dinnyehéj, hervadt virág, PET palack, pezsgősüveg, festékesdoboz, papír to-
jástartó, kávézacc, tiszta nylonzacskó, sörös doboz, kartondoboz, villanyégő, 

használt étolaj, befőttesüveg, tiszta joghurtos pohár, ceruzaelem,  
tiszta fém konzervdoboz 

(Mindegyik hulladékot helyezzétek el a fenti lehetőségek valamelyikébe!) 

     ↑É 
      
      
  V E   
      


	3a
	3b

