
2. osztály             3. forduló          KÖRÖSÖK MENTI LEVELEZŐS VERSENY ( magyar nyelvtan ) 

1.      Hány hibás mondatvégi írásjelet találsz az idézetben? Segít, ha megkeresed a történetet. 

„Gombóc Artúr felnézett, és éppen egy nagyot akart ugrani örömében, mikor eszébe jutott a kalitka, így hát 

csak mosolygott egyet, majd legyintett, majd sóhajtott! 

– Hogy kerültél ide. Illetve oda? – kérdezte Picur. 

– Haj, haj? – sóhajtozott Gombóc Artúr. 

– Ebből nem értek semmit! Meséld el, és ne sóhajtozz közben, mert azzal csak az időt húzod. – kérte Picur. 

– Jó! – egyezett bele Gombóc Artúr. – Ott kezdem, hogy éhes voltam? És hogy így éhesen ballagtam, 

megláttam egy kirakatban egy madarat, akit éppen etettek, sőt tömtek! Képzelhetitek, mit éreztem! Ekkor 

észrevett az a madár: „Várd meg, míg elmegy ez a kopasz, akkor húzd el azt a kallantyút a kalitkán!” 

Megvártam, míg elmegy a kopasz, elhúztam a kallantyút, a madár kimászott a kalitkából, én meg 

bemásztam? Vártam az ennivalót? Hozta is a kopasz, de közben így dünnyögött: „Na ez a vitaminkeverék 

majd használ! Ettől majd megjön az étvágyad?” És mindenféle vacak vitaminkeveréket nyomott a 

csőrömbe. Én mondtam, hogy csokoládét kérek, de nem lehetett jól érteni, mert újabb vitaminkeveréket 

hozott és még egy nagy lakatot, amit rákattintott a kalitkára! Azóta itt vagyok, és éhes vagyok, mert nem 

szeretem a vitamint!  

Picur töprengett, törte a fejét, hogy mit lehetne csinálni, majd így szólt Gombóc Artúrhoz: 

– Kiszabadítunk? Mivel most már vége a nyugtalanságomnak meg a rossz előérzetemnek. De tegyél úgy, 

mintha nem ismernénk egymást. Ez fontos, a taktika miatt! 

– Jó! – mondta Gombóc Artúr. – És most már sóhajtozhatok. Könnyebben telik úgy az idő, meg nem érzem 

annyira az éhséget!”  ( Csukás István: Pom Pom meséi - Radírpók - részlet )  

A: 14       B: 15       C: 10       D: 20      E: 13  

2. Fekete István regényeiben szereplő állatokról látsz képeket, amelyek a regények címében is szerepelnek. 

Tudod – e, hogy hívják őket? Rakd őket a művekben szereplő neveik alapján betűrendbe! Melyik állat áll 

középen? 

 

   

 

 

 

            A: róka            B: vidra             C: gólya             D: fecske            E: bagoly 

3. Magyarországon is élő halfajok neveinek betűi összekeveredtek kettesével. 1. PHROCSAMACÓ,                                  

2. KCSGSÜRÉAU, 3. CDUÉDAPÉRVGESZEK, 4. BNAAAILNNOLG, 5. SZSZÉÉEEÁÁKRDVRKG                       

Melyik párosban lehet egy gyagyás lábbeli?    A: 1.     B: 2.     C: 3.     D: 4.     E: 5.   

4. Hány három betűből álló toldalékot találsz a betűhálóban, ha soronként, oszloponként és átlósan olvasol 

mindkét irányban? 

t ű z n a k k l a 

z o h í ó t á b e 

l g l b á e v a l 

ó a x n h v é h v 

t l u r e t ű ú w 

s á j l z k k l y 

e n a b a k n a v 

d e i u f k e e m 

q t ő l é k m e b 

                                                                                                                             A: 10   B: 11   C: 12   D: 13   E: 9 

5. Hány szótagból áll(nak) a leghosszabb szó(szavak)? 

„Ígyéltemmagányosan,anélkül,hogyigazábanbárkivelisszótérthettemvolna,mígegyszer,hatesztendővelezelőtt

,kényszerleszállástnemkellettvégeznemaSzaharában.Valamieltöröttamotoromban.Ésmivelsegépészemnemvo

lt,seutasom,magamnakkellettnekilátnom,hogyzöldágravergődjemvalahogyan,éskijavítsamasúlyoshibát.Életé

shalálkérdésevoltezszámomra.Aligegyhétrevalóivóvizemvolt.” ( Antoine de Saint-Exupéry: A kis herceg - 

részlet - )      A: 3       B: 4       C: 5      D: 6      E: 7 



6. Hány szónak nem találsz párt? 

őszinte széles 

híg zord 

lusta nagy 

tiszta olcsó 

szép fehér 

enyhe hazug 

közel kevés 

keskeny piszkos 

áll szögletes 

külső fiú 

beképzelt sűrű 

lomha belső 

A: 10    B: 12    C: 13    D: 14    E: 11 

7. Két találós kérdés megfejtésének helyesírása eltér a többitől. Mely találós kérdések ezek? ( kulcs: j, ly ) 

1. A gatyáját ő 

nem szabatja, 

Ha egerész, akkor 

sem macska, 

Rágcsálóknak 

ellensége, 

Őket lesi fenn az 

égen.  

2. Állva kérik, 

Ülve adják, 

Elől nyomják, 

Hátul nyalják. 

 

3. Rejtőzködhet 

erdő mélyén, 

Nőhet itt a kertünk 

végén, 

Legyen lila, kék, 

vagy sárga, 

Ráismersz az 

illatára. 

4. Ismerek egy 

madarat, 

Tudjátok is, hol 

lakhat, 

Gyakran mondja 

kár, kár, kár, 

Hogy elmúlt a 

meleg nyár. 

5. Lehet füles, 

lehet macska, 

Hogy ha repül 

nincsen hangja, 

Jelképe a 

bölcsességnek, 

Nagyfejű, mondja 

a verébnek. 

6. Tengerbe ömlő 

Csillogó szalag 

Csobogva folyik 

De sose szalad. 

 

7. Legyen zoknin, 

vagy egy fogon, 

Bárhogy próbáld, 

meg nem fogod, 

Mert egyiknek sem 

a mintája, 

Hanem a 

folytonosságnak 

hiánya. 

8. Háló nélkül fog 

halat, 

Kémény fölé 

fészket rak, 

A fiát tanítva 

kelepel, 

Mikor fázik útra 

kel. 

 

9. Tollazatom 

színes, pompás, 

megismétlem a 

mondókád. 

 

10. Fúr-farag, és 

mégsem ács, 

Kopog, mint a 

kalapács, 

Fák orvosa, 

doktora, 

Erdőben az 

otthona. 

 

A: 2., 4.       B: 7., 9.        C: 1., 4.        D: 7., 4.          E: 4., 9. 

8. Szemfüles Töhötöm nyelvtan órán csak a fülére hallgatott. Úgy írta le a szavakat, ahogy hallotta azokat. 

Hány szót írt le helyesen?  

haggyátok, higgyen, tanujja, kívánnyuk, horgyátok, eccer, hunnyátok, attyuk, baráccságos, lássátok, merd, 

mártyátok, egésség, annya, egyetek, hallgass, jobra, kennyétek, aggya, várd, hánnya, vigyed                          

A: 5        B: 6        C: 7        D: 8          E: 4 

9. Írd be a mondatokból hiányzó szavakat a sorszámok mellé! A kétjegyű betűk két négyzetbe kerülnek. 

Hogyan mondhatjuk a kapott megfejtést másképpen?  pl.: 5./3. ( ötödik sorba beírt szó harmadik betűje ) 

kód:   1./3.     3./2.     4./3.    5./4.   7./11.    6./3.    5/8.   5./2.     2./5.    6./2.     8./1. 

1. Egy szó annyi szótagra bonthatók, ahány…van benne. 

2. A szavak végén az ú, ű általában hosszú, de vannak olyan 

szavak, ahol …. 

3. Ha a szót a … kétjegyű mássalhangzónál választjuk el, akkor 

kétszer írjuk le a kétjegyű betűt. Az egyik a szótag végére, a 

másik a szótag elejére kerül. 

4. A szavak végén az ó, ő hosszú. Kivétel a no és a …. 

5. Mondatalkotáskor a szavak … kaphatnak. 

6. A felszólító mondat kifejezhet parancsot, felszólítást vagy …. 

7. „Volt egy ember, …. 

Mit csinált? Elment a kúthoz. 

De nem volt viz a vederbe’, 

Kapta magát, telemerte.” 

8. A …. is egyfajta mondat végén használjuk, akár csak a pontot. 

1.            

2.       

3.        

4.      

5.            

6.         

7.             

8.            



A: sírdogál        B: fut         C: kacarászik        D: morfondírozik        E: nézelődik 

10. Írd be a megadott szavak közül azt, amelyik a mondatba illik! Egy szót akár több helyre is beírhatsz. Két 

szó azonban sehova sem jó. Melyek ezek? 

csuklya, amazon, daru, csukja, sír, terem, gomblyuk, nyúl, gombjuk, körte 

Ezen a fán több alma termett, mint _______________. A ______________ kicsi volt, ezért nem fért bele a 

gomb. Az iskolában az egyik __________ nagyobb, mint a másik. Az építkezésen az egyik _________ 

felemelte a nehéz terhet. Déneske az óvodában sokat ________ . Kérem, __________ be maga mögött az 

ajtót! Ferenc a tolltartójáért ______. Ebben a kertben ________ a legszebb ________ a környéken. A 

________ mozdulatlanul állt a nádas szélén zsákmányra várva. Az autó elé egy _______ ugrott ki a 

bokorból.  A: terem, sír    B: csukja, daru     C: gombjuk, csuklya    D: gomblyuk, csukja     E: nyúl, amazon 

11. Hány szó van hibásan elválasztva?  

rekesztőha-lászat, dug-ászás, var-sa, ker-ítőhalászat, gya-lom, vetőhá-ló, tapoga-tó, mét-háló, kuty-ogató, 

kapa-róháló, vi-zahorog, em-előháló        A: 8        B: 5      C: 3        D: 4         E: 2 

12. A vízparton, vízben élő növények neveiből hiányzik néhány betű. Hány hosszú magánhangzót kell pótolni 

összesen? 

s__rga t__v__rózsa,        v__z__ m__nta,      f__z__res süll__hín__r,        apr__ b__k__lencs__,                             

sz__lesl__vel__ gy__k__ny,                k__z__ns__ges n__d          A: 10    B: 13    C: 22    D: 12    E: 14 
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csoportjával, a festői látványt nyújtó Vízi Színházzal és még mocsári teknősöket is láthatnak. Aki járt már a Szarvasi Arborétumban és sétahajózott velünk, megtapasztalhatta, hogy a természet minden évszakban más arcát mutatja. Aki még nem járt, hajóra fel!  

   

 

 

 

 

   

         

 

 

 

 

                                                                         

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- --------- 
 KÓDLAP 3. forduló  

iskola neve, címe:______________________________________________________________________________________ 

versenyző neve, osztálya:____________________________________________       ______./_________osztály 

A FELADATOK MEGOLDÁSAI 

 

tantárgy: MAGYAR NYELVTAN 

 

 
 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. FONTOS! Fekete filccel vagy kék tollal jelöld a 

megoldásaidat a megfelelő helyre x-et téve!  A 
kereten kívülre ne lógjon át vonal! A tépett, gyűrött, 
firkált, hajtogatott, maszatos kódlapot nem tudjuk 
értékelni. feladási határidő: 2020. április 20. A 

FELADÁSI HATÁRIDŐT NE LÉPD TÚL! 

levelezési cím: KÖRÖSÖK MENTI 

LEVELEZŐS VERSENY 5502 Gyomaendrőd, 

Pf. 34. e-mail: OKMMV@freemail.hu  
„… egy verseny, ahol nem csak a dicsőségnek 

lehet örülni…”Kódlapot e-mail-ben is 

elfogadunk. 

A  

 

 

           

B  

 

 

           

C  

 

 

           

D  

 

 

           

E  

 

 

           

      Kérjük, hogy a májusi döntő miatt adják meg az alábbi e-mail címeket!:  

versenyző diák:_________________________________tanító/tanár:_____________________________________ 

iskola:_________________________________________szülő(k):_________________________________________            

Köszönjük! 

Az április 10 – ig jelentkezett diákoknak az I., II. és a III. forduló beérkezési határideje: április 30. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://freemail.hu/static/frontend/
http://www.kemenesvulkanpark.hu/


3. osztály             3. forduló          KÖRÖSÖK MENTI LEVELEZŐS VERSENY ( magyar nyelvtan ) 

1. Töltsd ki a táblázatot a szöveg alapján! 

Mátyás király és a szegény tanító 

Egyszer, amikor Mátyás király álruhában járta az Országot, egy faluban esteledett rá. Kérdezősködöt, hogy 

hol szállhatna meg, de minden házból elküldték. A szegénny vándorból nem sok hasznot nésztek ki a 

falusiak. Végül a kocsmaros megsajnálta, és azt mondta neki: 

 - Menjen el a tanítóhoz, ő biztos befogaggya!  

El is ment Mátyás király s a tanító valóban behívta a házába. Szegény ember volt a tanító, de mégis finom 

vacsorátt adott a vándornak. Vacsora közben még elbeszélgetek a világ dolgairól, aztán nyugovóra tértek. 

Másnap Mátyás király visszamentt a kocsmába, hogy megköszönje a jó tanácsot. Hát, mit lát? A fogason ott 

lóg a tanító kabátja. 

 - Hogy kerül ide az a kabát? - kérdezte a kocsmárost – A tegnap még a tanítón láttam.  

- Igen, az övé – felelte a kocsmáros. – A tegnap este hagyta itt az ételért, amivel kendet megvendégelte.  

Mátyás király meghatódott a szegény tanító jóságán, és elhatározta, hogy meglyutalmazza. Hazament 

budára, és nemsokára hívatta is a szegény tanítót. Az nagyon megijedt, mert nem tudta, hogy mit követhetett 

el. Ám amikor felért Budára a király ebédet adott a tiszteletére. Végül neki adta saját köntössét, aminek a 

zsebejit megtöltöte arannyal. Így jutalmazta meg mátyás király a szegény tanítót. 

hibásan írt igék száma: hibásan írt főnevek száma: hibásan írt melléknevek száma: 

Melyik számsort kaptad ( balról jobbra haladva )?     A: 651      B: 672      C: 771      D: 861       E: 571 

2. Képezz a melléknevekből és a főnevekből igét az – ít képző segítségével! Írd be a kapott szavakat a 

keresztrejtvénybe! A kétjegyű betűket két négyzetbe írd! Az egyik átló mentén összeolvasva a betűket egy 

értelmes szót kapsz. Melyik szó lesz ennek a szónak a szinonimája? 

1. sarok                                                 

2. szár 

3. szép 

4. ferde 

5. lassú 

6. mély 

 

A: megtéveszt    B: megolvas   C: megszámol   D: megír   E: megbetegszik  

3. Melyik szónak a szerkezete a következő?                                                                                                        

igekötő + ige + múlt idő jele + kötőhang + igei személyrag + segédige 

A: el fogom mondani   B: olvasnátok   C: odaálltál volna   D: megbeszélted   E: hallottam volna 

4. Olvasd el a következő ismeretterjesztő szöveget! A szövegbe szándékosan néhány hiba került.  

A gyöngybagoly 

 

A gyöngy bagoly a világ majdnem minden részén megtalálható: ez a leg elterjedtebb száraz földi madár faj. 

Leg szívesebben csűrök, pajták, üres épületek tetején vagy templomtornyokon fészkel.  

A fehér mellű gyöngybagoly gyönyörű, puha tollazata a madár hátán aranysárga színű, szürke és fehér 

pettyekkel. A test alj fehér, a mellén olykor sárgás barna árnyalatokkal és néhány kis fekete folt tal. A szív 

alakú arc és a szárnyak alsó felülete tiszta fehér. 

A gyöngybagoly étrendje főként apró rágcsálókból áll, de kisebb madarakat, például verebeket is 

zsákmányol a fészkükből, sőt a denevért is elkapja, ha tudja. Éjszaka vadászik, de télen, meg amikor a 

fiókáit eteti, nappal sem tétlen kedik. A zsákmányt a fészkéhez szállítja, és ott fogyasztja el. 

A tojó rendszerint 4 – 7 ovális alakú tojást rak le alkalmas helyen, például ház tetőn vagy od vas fában. A 

költés napokig tart, ezalatt a hím eteti a tojót. 

Hány összetett szó van a szövegben külön írva? ( előtag   utótag ) Az igekötős igét is vegyük összetett 

szónak!               A: 10   B: 9   C: 8   D: 7   E: 6 

5. Radírpók bekötött szemmel kitörölte a j, jj vagy ly, lly betűket. A szavakat csak hallás után radírozgatta. 

Hány helyen végzett felesleges munkát? 

gomo__a, csigo__a, aki___é, hó__ag, feké__, ga____, tá___og, go___va, fi___ú, há__og, sipo__, 

ha___hullás, fe___tetű, fe__fá__ás, zöre___, döre___, zsiva___, mora___, kaca___, dö___f, sü___, ö___v, 

fér___, für__, sü___ed, var___ú, papagá___, te___a, ___érce, kara___, para___, mora___, tolva___, 

ri___ogat, zsiva___, tava___, ú__, karva___, biva___, padma___, guzsa___, kami___on, karé____, 

1.       

2.       

3.       

4.       

5.       

6.       



taré____, gomo___og, éme____eg, hömpö____ög, sí___el bazsa____og, ere___ű, vá____ú, bo____tár, 

fo____t, pi___óca, to___ás, u___   

A: 7   B: 8   C: 9   D: 6   E: 10 

6. Toldalékold a szavakat a kérdésének megfelelően! Mely három toldalékot nem használtál? 

szó kérdés toldalékos szó 

fészek Miben?  

lakás Mibe?  

edény Hová?  

iszap Min?  

léggömb Miből?  

hal Mitől?  

tojás Mivel?  

küszöb Mire?  

csizma Mit?  

A: - t, - val, - ben        B: - be, - ön, - re       C: - ból, - vel, - k        D: - ből, - ra, - en           E: - vá, - en, - val 

7. Rakd ki a két szólást az összekeveredett szótagokból! Melyik szópár köthető hozzájuk? 

első: ke meg vát et a re ja te nye 

második: csi ga meg még a kó van fo  

A: pöttöm – tagbaszakadt   B: erős – csenevész   C: agg – ifjonc   D: ostoba – eszes   E: szemrevaló – ronda  

8. Egészítsd ki a mondatokat a megadott szavakkal! A szavak kaphatnak toldalékot. Melyik szót nem tudod 

sehova sem beírni?  orom/orrom, kasza/kassza, álom/állom, sokkal/sokall, feleltem/felleltem, tisztel/tiszttel, 

sokkal/sokall, feleltem/felleltem, rendel/renddel, kiállt/kiált 

A ______________ meg kellett fenni, mert nem vágta a búzát. Tegnap az iskolában nagyon vérzett az 

___________. A harmadik helyre befutott versenyző nem ____________ maradt le a másodiktól. Tegnap 

éjszaka nagyon szép ______________ volt. Szerdán beszéltem a _____________, aki irányította a 

katonákat a kiképzés során. Tamás vacsorára pizzát _____________. Nagymamám régi szekrényében 

_______________ egy régi jelmezt. A sarki üzletben új pénztáros van a _______________. Mindig 

____________ a szavam. Zoli már korán reggel __________ a buszmegállóba, nehogy lekésse a legelső 

járatot. A piacon az egyik árusnál _____________ a cipők árát. Hétfőn _____________ nyelvtanból. Elek 

minden tanárt ____________ az iskolában. A ____________, amit a szobádban csináltál, én nem értek 

egyet. Dénes nagyolt _______________ az utcán. 

A: orom   B: sokkal   C: sokall   D: feleltem   E: tiszttel 

9. Hány igeragozási oszlop helyes? 
E/1. megszámolom futom leírok olvasok síelek rajzolok mosom vigyázok horgászom ások 

E/2. megszámolod futod leírsz olvass síelj rajzolsz mosod vigyázol horgászod ásol 

E/3. megszámolja futja leír olvasson síel rajzol mossa vigyázz horgássza ás 

T/1. megszámolunk futjuk leírunk olvassuk síeljünk rajzolunk mossuk vigyázzunk horgásszuk ásunk 

T/2. megszámoljátok futjátok leírtok olvassatok síeljetek rajzoltok mossátok vigyázzatok horgásszátok ástok 

T/3. megszámolják futják leírnak olvasnak síelnek rajzoltak mossák vigyázzanak horgásszák ásnak 

A: 4        B: 5       C: 6       D: 7       E: 3 

10. A leírt szavak közül melyik az, amelyikre a szabályok (meghatározások) közül a legtöbb vonatkozik? 

hattyú, satu, Angliából, leáll, füttyentéssel, nagyobbhoz, Ágnessel, számolták, horgászcikkekkel, 

legeslegkisebbeknél, aratóhoz, faluból, vasút 

szabályok, meghatározások:  

 A -val, -vel rag v-je teljesen hasonul a szó utolsó mássalhangzójához. 

 Hosszú ú, ű van a legtöbb főnév végén, de vannak olyan főnevek, amelyek végén az u, ü rövid. 

pl.: adu, alku, áru, bábu… 

 A tulajdonneveket mindig nagy kezdőbetűvel írjuk. 

 Ha az igekötő az ige előtt áll, akkor az igekötőt az igével egybe írjuk. 

 Az összetett szavaknál az előtagot és az utótagot egybe írjuk le. 

 A középfok jele a – bb. 

 A - ból, - ből toldalékban mindig hosszú az ó, ő. 



 Az igéknél a múlt idő jele magánhangzó után a – tt, mássalhangzó után az – t. 

 A többesszám jele a – k. 

A: Nincs ilyen szó a felsoroltak között. B: megszámolták   C: horgászcikkekkel   D: satu   E: Angliából 

11. A szótagokból kirakható kilenc élőlény. Rakd őket betűrendbe! Hányadik lesz növény?                                                   

ba-     gyé-     csu-     ká-      ke-      har-       -lő     -gol-       -rász      -na      -csa       -na      -szeg       -kény     

an-     sül- -lin     -ka      már-                                        A:3.      B: 5.       C: 4.       D: 6.        E: 7. 

12. Mindegyik szóból hiányzik egy magánhangzó. Pótold, majd keresd meg a szó jelentését! Mindegyik szónak 

szerepel a jelentése a táblázatban. Melyik állítás hamis? 

A: Több rövid magánhangzót kellett pótolni, mint 

hosszút. 

B: Ha az egyik szónál a pótolt magánhangzó rövid 

párját írom be, akkor az így kapott szónak nem 

találom meg a jelentését a felsoroltak között. 

C: Négy helyen kellett pótolni ű betűt. 

D: Három helyen volt szükség ő betűre. 

E: Van olyan szó, amelyikben ha a pótolt i – t 

hosszú í – re cseréljük, a második 

magánhangzójának ékezetét pedig elhagyjuk, 

akkor az így kapott szó jelentése is szerepel a 

táblázatban.     
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                

ny  _______ rettyű gázlómadár 

k  _______  rönd dögönyöző személy 

cs  _____  rdöngölő meleg forrás 

íb ______ sz kör alakú tér 

hadd ______  lhadd hegedűvonó 

cs  ________  dör kézápolás 

t  ________  sol jégár 

agyszélh  _____  dés kártyajátékot figyelő 

kib  _______  c összetűzés 

cs  _________  kós fülke a hajón 

massz  ________  r kártyaszín 

purp  _________  r bíbor 

gejz _________ r a ló hímje 

gl  ________  ccser agyvérzés 

kaj  _________  t székely tánc 

manik  ________  r a ménest őrző személy 

múm  __________  a zuhanyozik 

k  __________  r szélszegély 

blank  _______  ta űrlap 

bord  __________  r bebalzsamozott holttest 
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----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- --------- 
 KÓDLAP 3. forduló  

iskola neve, címe:______________________________________________________________________________________ 

versenyző neve, osztálya:____________________________________________       ______./_________osztály 

A FELADATOK MEGOLDÁSAI 

 

tantárgy: MAGYAR NYELVTAN 

 

 
 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. FONTOS! Fekete filccel vagy kék tollal jelöld a 

megoldásaidat a megfelelő helyre x-et téve!  A 
kereten kívülre ne lógjon át vonal! A tépett, gyűrött, 
firkált, hajtogatott, maszatos kódlapot nem tudjuk 
értékelni. feladási határidő: 2020. április 20. A 

FELADÁSI HATÁRIDŐT NE LÉPD TÚL! 

levelezési cím: KÖRÖSÖK MENTI 

LEVELEZŐS VERSENY 5502 Gyomaendrőd, 

Pf. 34. e-mail: OKMMV@freemail.hu  
„… egy verseny, ahol nem csak a dicsőségnek 

lehet örülni…”Kódlapot e-mail-ben is 

elfogadunk. 

A  

 

 

           

B  

 

 

           

C  

 

 

           

D  

 

 

           

E             

Kérjük, hogy a májusi döntő miatt adják meg az alábbi e-mail címeket!:                                                                               

versenyző diák:______________________________________tanító/tanár:______________________________________ 

iskola:____________________________________________szülő(k):___________________________________________                 

Köszönjük! 

Az április 10 – ig jelentkezett diákoknak az I., II. és a III. forduló beérkezési határideje: április 30. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4. osztály             3. forduló          KÖRÖSÖK MENTI LEVELEZŐS VERSENY ( magyar nyelvtan ) 

1. Melyik betűsorból kirakott szó illik valamelyik szólásba, közmondásba? 

Farkasból nem lesz _________. Hajszála sem __________ meg. Maga __________ hajtja a vizet. Kedves 

_____________ sok a neve. Aki hibátlan lovat keres, járhat _________. Madarat __________, embert 

barátjáról. ______ keres a szénakazalban. Jobb ma egy ________, mint holnap egy túzok. Nem zörög a 

__________, ha a szél nem fújja. Mindenki a maga háza előtt __________. 

A: SZLAONAN   B: TÁBÚAJK   C: LSZRÁNYRÓÁ   D: NTIYP   E: HRSZTAA 

2. Melyik helyesírási hibából vétettünk a legkevesebbet a felsoroltak közül az eredeti történet másolása során? 

A bécsi diákok 

 Világbiró mátyás királyhoz egyszer három bécsi diák álított be a budai Várba. jeles három szerzett volt: az 

egyiknek szép nagy, szélfogo fülei voltak, mint a túri kancsónak, a másiknak kávés findzsával vetekedett a 

szeme, a harmadiknak olyan hoszú volt az orra, hogy két araszttal előtte lyárt a gazdájának. 

- kik vagytok, mik vagytok? - mosolyodott el mátyás az érdemes társaság látára.  

- bécsi diákok vagyunk, úrunk királjnk - hajllongott a három legény.  

- hát aztán mi járatban volnátok? - tudakoztta Mátyás. 

- le akarlyuk főzni a pesti diákokat. hallottuk hírét, hogy fölvitte isten a dolgukat. bársonyba lyáratod, 

kaláccsal eteted őket. 

- Ugy igaz az - bólintot a király. - Úgy kel megbecsűlni a tudományt, ahogy megérdemlli. 

- No, akkor minket aranyba foglaltass, marcípánnal tarts, magyarok királya! Szem nem látta, fül nem 

hallotta párját a mi tudományunknak. erdő az, nem berek, tenger az, nem patak, mint a pesti diákoké. 

- megnézzük, hány zsákkal telik - mosojgott mátyás csendesen, s odafordult a lapátfülűhöz: - No, fiam, hát 

mit árulsz? 

A diák meglegyezgete magát a füleivel, s kevéjen jelentette: 

 - olyan fülem van, hogy még a fű növését is meghalom vele!  

- no, te ugyan kívágtad a rezet - intett neki Mátyás kegyesen. – Ojan lyutalmat adok a tudományodért, 

amilyent érdemelsz. megengedem neked, hogy ott hallgasd az országban a fű növését, ahol csak tetszik. 

A tudósbécsidiák úgy balagott ki az ajtón, mint akit leforráztak. Szégyen letében úgy beletakaródzot a 

fülébe, hogy azt se hallotta, mikor a findzsaszemü a hejébe toppant. 

- Hat te mit tudsz, szolgám. - kérdezte nyályasan mátyás. 

- Még ennél is különbet - forgatta szemét a findzsaszemű. - Ojan éles a szemem, hogy meg annak a 

hangyának a pislogását is látom, amelyik a köntösöd újján mászik.   

- Az ám, csakugyan - pilantott mátyás a dolmánya ujára. - Bizonyosan a kertben hullott rám az elöbb. 

nesze, fiam, meg jutalmazlak vele. Legalább lesz min gyakorolni a tudományodat. 

Azzal a markába nyomtta a hangyácskát a finddzsaszeműnek. de úgy megzavarodott az istenadta hogy az 

ajtót se látta meg az éles szemével, hanem mindenaron az ablakon akart kimeni.  

Annál vígaban táncoltatta az orrát a harmadik bécsi diák. 

- Az ér a legtőbbet, amit én tudok - hunyorított mátyásra a félszemével. 

- Olyan orrom van, hogy a hetedik határból is megérzi a pecsenye szagát.                                  

 s akkorát szippantott a takaros orrával, hogy csak úgy lebegtek bele a bíbor függönyök. Mátyásnak meg a 

könnye hullott nevettében. 

 - Szaladlyatok hamar! - kiáltotta oda a kamarásainak. - hozzatok egy fehér cipót ennek a tudós embernek a 

pecsennyeszag mellé, hadd mártogathassa meg benne!           

De nem várta az a cipót, hanem esze nélkül kisomfórdált a palotából. 

Hanem az orra még egyszer olyan hosszúra nőtt, mint azelőtt volt, úgy kelett neki külőn kocsin vitetni. 

azóta se főztékle a bécsi diákok a pestieket. 

                                                                                                  (Móra Ferenc) 

A: magánhangzó hosszúság   B: mássalhangzó hosszúság   C: j – ly tévesztés   D: nagy kezdőbetű                 

E: mondatközi, mondatvégi írásjel 

3. Melyik állítás igaz az előző feladat történetében aláhúzott szavakra, szótövekre?  

A: Mindegyik ige.   B: Az aláhúzott szavak azonos alakúak vagy többjelentésűek.   C: Egy pár rokon 

értelmű szó van közöttük.   D: Két főnév és három ige van közöttük.   E: Két pár ellentétes jelentésű szó 

van közöttük. 

 



4. Hány pontot tennél ki, hogy mindegyik helyes legyen? 

2016. május 12 – én 2010. augusztus 21. 1967. IX. 12 

1995 október 1 – jén  1843. 7. 20. 1972. XII 24 - én 

1848 március 15 – e előtt 2005. május 1 – jei majális 1246 novemberében 

2009. február 7 – e és 16 – a között 2017. április 19 1456 után 

A: 2       B: 7       C: 5       D: 0        E: 9  

5. Rakd betűrendbe a következő szavakat! Mely szavak állnak minden 2. helyen? 

tör, locsog, móka, tőrök, aggyal, moha, szemetel, tőr, súrol, agyal, török, mókus, szemét, lobog, loccsanó  

A: agyal, loccsanó, móka, súrol, szemetel, tör, török   B: aggyal, loccsanó, moha, szemét, tőr, tőrök, tör 

C: aggyal, loccsanó, moha, mókus, szemét, tör, török   D: aggyal, locsog, moha, mókus, szemét, tör, török 

E: agyal, loccsanó, moha, mókus, szemetel, tör, tőrök 

6. Töltsd ki a táblázatot! A kérdéseknek megfelelően toldalékold a szavakat! Hány helyen rövidült meg a 

szótőben lévő magánhangzó? 

 Mik? Miből? Milyen? Mink? Mit? Miben? Mire? Mivel? Mire? Mihez? Minek? 

víz  

 

          

híd  

 

          

íz  

 

          

kéz  

 

          

súly  

 

          

szín  

 

          

kút  

 

          

hús  

 

          

tűz  

 

          

út  

 

          

nyár  
(évszak ) 

           

A: 26         B: 27            C: 28           D: 30           E: 32 

7. Hány igeragozási oszlop van végig helyesen írva? 

én aggyak higgyek metsszem szójjak játszom hinnék edzenék rekesszek 

te aggyál higgyél metsszed szójj játszol hinnél edzenél rekesszél 

ő aggyon higgyen metsszi szójjon játszik hinne edzene rekesszen 

mi aggyunk higgyünk metsszük szójjunk játszunk hinnénk edzenénk rekesszünk 

ti aggyatok higgyetek metsszitek szójjatok játszotok hinnétek edzenétek rekesszetek 

ők aggyanak higgyenek metsszik szójjanak játszanak hinnének edzenének rekesszenek 

A: 4       B: 5       C: 3       D: 6        E: 7 

8. Tamás és András környezetismeret órára készítettek egy térképet, amelyen Magyarország tájait, folyóit, 

tavait jelölték be. Az óra elején megmutatták a tanító néninek, aki a következőt mondta nekik: 

- Szép! Dicséretes munka, de számos tulajdonnévbe helyesírási hiba csúszott. Ha a rövidítések utáni pont 

hiányát nem veszem hibának, akkor is sok tévesztést látok a térképen. 

- Holnapra kijavítjuk. – felelték a fiúk –  

- Rendben. 

Hány helyesírási hibáról beszélhetett a nevelő? 

 

 

 

 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         A: 3 – ról                     B: 5 – ről                     C: 8 – ról                    D: 10 – ről                          E: 13 – ról  

9. Fejtsd meg a találós kérdéseket! Melyik állítás igaz a megfejtésekre? 

Mikor fekszel, ő 

akkor kél. 

Egyszer egész, 

máskor csak fél. 

Nincsen tüze, 

mégis lámpás, 

A vándornak 

szinte áldás. 

 

 

Ágról ágra, 

fákról fára 

Fürgén, vígan 

szökkenek, 

Ám legvígabb 

akkor vagyok, 

Hogyha diót 

törhetek. 

Szeretem a 

mogyorót is, 

A rügyet is 

megeszem! 

Találjátok ki 

gyerekek, 

Hogy mi lehet a 

nevem! 

Fent lakom az 

égen, melegít a 

fényem, 

sugárból van 

bajszom, este 

van, ha alszom. 

 

Szekeremnek 

van kereke négy, 

de te azzal 

sehova se mégy. 

Én se ültem rajta 

soha még, 

messze van az 

ide, mint az ég. 

Esik eső 

csepereg, sárga 

levél lepereg. A 

nap is már 

rövidebb, 

melyik évszak 

lehetek? 

Híd, de sosem 

építették. Hét 

színe van, egy se 

festék. Földből 

nyúlik mindkét 

vége, mégis 

felvezet az égbe. 

A: A találós kérdések megfejtései köznevek.   B: A találós kérdések megfejtései között szerepel egy növény.         

C: A találós kérdések megfejtéseinek mindegyike élettelen tárgy.    D: A találós kérdések megfejtései között három 

tulajdonnév szerepel.   E: A találós kérdések megfejtései között szerepel két állat. 

 

 

 

 



10. Mesterségek szótagjai találhatóak a táblázatban a számozás sorrendjében egy kivétellel. Melyik tárgy 

köthető ahhoz az egyhez?  

3. 1. 4. 2. 

SZÁR 

CSÉR 

KÖ 

LÉR 

TOS 

 

VIN 

GE 

KÁSZ 

BOG 

LA 

KE 

LÓ 

TŐ CEL 

FE 

PÁ 

NÁR 

REN 

KA 

CSI 

               A: fazék       B: hordó       C: metszőolló        D: lápmetsző ásó         E: zár 

11. Egy rejtvény három megfejtéssel. A sorok végén lévő számok azt mutatják, hogy hanyadik négyzetbe beírt 

betűre lesz szükség. Ha leírod ezeket a betűket fentről lefelé haladva, akkor három értelmes szót kapsz. 

Melyik állítás nem igaz a három szóra? A kétjegyű betűk jegyei külön négyzetbe kerüljenek! 

1. A vetés ellentéte. 

2. Vakok között … a király. 

3. Ha a cselekvés, történés, létezés valamilyen feltételtől függ, 

akkor az ige … módban áll. 

4. A számnevek ebbe a csoportjába tartozik a tőszámnév, 

sorszámnév és a törtszámnév. 

5. A vár és az ég szavunk az … alakú szavak csoportjába tartozik. 

6. Reszket, mint a … . 

7. Ezt a halat cigánypontynak is nevezik? 

8. A melléknevek fokozásánál a … jele a – bb. 

9. A fukar rokon értelmű párja. ( Csokonai Vitéz Mihály is írt 

ilyen uraságról. ) 

10. Az előre ellentéte. 

11. Az én evőeszközöm vihar esetén fába is belecsap. 

12. A feltételes módú, múlt idejű igék segédigéje. 

A: Nincs közöttük két azonos szófajba tartozó.   B: A három közül csak az egyik végén van toldalék.   C: Mind a 

három köznév.   D: A három szó szinonimái: lusta, előidéz, rendezvény   E: Ha az igéről leválasztjuk a kötőhangzót 

és a képzőt, akkor két főnév lesz és egy melléknév. 

12. Megszámoztuk az ábécé betűit. Hány olyan szót találsz a táblázat melletti „szövegben”, amelyben valamilyen 

hiba lakozik? 

„ n1   32,26,5,18,10,18   23,24,21,2,3,1,22   

18,24,21,24,17   39,1,30,17,1,18   

19,10,28,18,9,6,33,9,18   ,    10,31   1   

11,1,19,35,31,15   12,25,20,1   15,31   

18,15,14,24,43,33,1   11,15,17,1,15,33   ,   21,9,30,33   

1   32,26,5,18,9   ,   31,2,31,18,1   10,31   21,2,31   

21,9,43,9,17,15   3,24,12,2,30,11,10,19,9   

18,15,33,37,22,27   9,19,9,6,9,19   -   

33,2,28,19,2,19,25   10,31   18,26,h23,38   ,   31   

9,43,43,9,19   1   12,25,20,2,18   15,31   

33,15,32,33,2,3,1,22   39,24,19,33,1,18   . 

n9,30,30,9   15,31   9,19,30,9,28,37,19   22,10,14,1   

1,43   26,33   18,15,31   11,9,5,18,9   ,   6,9   

21,24,31,33   21,2,30   3,2,33,30,1,22   ,   21,9,30,33   1   

32,2,30,23,1,18     10,19,19,9,31,9,18   10,31   
18,9,21,10,23,9,18   19,9,33,33,9,18   ,   21,15,22,33   1   

18,10,44,28,9,22,12,9   .”             

   n11,9,18,9,33,9   n15,31,33,39,2,22   :   23,2,30   ( 30,10,32,19,9,33 )         

A: 5   B: 2   C: 7   D: 6   E: 9 

1.       2. 

2.         6. 

3.           10. 

4.           3. 

5.       5. 

6.         1. 

7.      2. 

8.         3. 

9.        4. 

10.      2.  

11.       3. 

12.      5. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

  a á b c cs d dz dzs e é 

 

11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

f g gy h i í j k l ly 

 

21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 

m n ny o ó ö ő p q r 

 

31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 

s sz t ty u ú ü ű v w 

 

41 42 43 44 hosszú kétjegyű mássalhangzó : pl.: h34 = tty 
 

x y z zs nagybetűk : pl.: n14 = H 
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----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- --------- 
 KÓDLAP 3. forduló  

iskola neve, címe:______________________________________________________________________________________ 

versenyző neve, osztálya:____________________________________________       ______./_________osztály 

A FELADATOK MEGOLDÁSAI 

 

tantárgy: MAGYAR NYELVTAN 

 

 
 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. FONTOS! Fekete filccel vagy kék tollal jelöld a 

megoldásaidat a megfelelő helyre x-et téve!  A 
kereten kívülre ne lógjon át vonal! A tépett, gyűrött, 
firkált, hajtogatott, maszatos kódlapot nem tudjuk 
értékelni. feladási határidő: 2020. április 20. A 

FELADÁSI HATÁRIDŐT NE LÉPD TÚL! 

levelezési cím: KÖRÖSÖK MENTI 

LEVELEZŐS VERSENY 5502 Gyomaendrőd, 

Pf. 34. e-mail: OKMMV@freemail.hu  
„… egy verseny, ahol nem csak a dicsőségnek 

lehet örülni…”Kódlapot e-mail-ben is 

elfogadunk. 

A  

 

 

           

B  

 

 

           

C  

 

 

           

D  

 

 

           

E             

Kérjük, hogy a májusi döntő miatt adják meg az alábbi e-mail címeket!:                                                                               

versenyző diák:______________________________________tanító/tanár:______________________________________ 

iskola:____________________________________________szülő(k):___________________________________________                 

Köszönjük! 

Az április 10 – ig jelentkezett diákoknak az I., II. és a III. forduló beérkezési határideje: április 30. 

 

 


