
2. osztály                                          1. forduló                              KÖRÖSÖK MENTI LEVELEZŐS VERSENY ( nyelvtan ) 

1. Melyik lehet a kakukktojás? Gondolj az ugyanazon hangot jelölő betűkre! 

 

 

                                           A                         B                          C                        D                                  E  

2. Egy írásórán a tanító néni Móra Ferenc: Kincskereső kisködmön című könyvéből szeretett volna adni a 

tanulóknak másolást, de a számítógép eltűntette néhány magánhangzó ékezetét. Melyik az a magánhangzó, 

amelyről legtöbbször hiányzik az ékezet? 

„Hol volt, hol nem volt, volt a vilagon egyszer egy korte-muzsika, amelyik arrol volt nevezetes, hogy csak akkor 

szolt, ha jo gyerek fujta. Ezt pedig en onnan tudom, hogy az enyim volt ez a csodalatos korte-muzsika. Ahogy most 

az eletem hajlatrol visszanezek az elejere, egesz eddig a korte-muzsikaig latok vissza. Ami elotte volt, az elmosodik 

elottem, mint hajnali kep a hosszu fasorban. A szepen szolo muzsikat valami jatekarulo tot embertol kaptam, amiert 

telemerítettem a fakupajat friss vízzel a vasarkut vodrebol.”            A: ú           B: ö          C: é           D: á            E: ó 

3. Szerdán délután Tamás és öt barátja azzal töltötte az idejét, hogy mondatokat írtak le visszafelé szavanként, 

de egyikőjük valamit elrontott. Melyik fiúnál lóg ki a lóláb? A kétjegyű betűket is fordítva írták le.  

Tamás: .nohtto llek menetíges gidnim mekeN   Robi: !artrapregnet a inlarany nédi za knéntehemle kascráB                    

Gergő: !szárad yge ttepíscgem noygan ed, jaJ   Feri: ?azah etse panget keteeré rokiM   Géza: .nabtlob a ayna 

gem ettev tákólayn bboygangel A   Laci: .nabádovo za lágodrís takos merévtset A                                               

A: iboR    B: őgreG    C: sámaT     D: ireF   E: icaL   

4. Hány mondatra lehet tagolni a szöveget? A mondatokban nem lehet vessző! a gyerekek kimentek a 

játszótérre Zita és Cili a csúszdán játszott a fiúk fociztak a többi lány a mászókára mászott fel  A: 2  B: 3     

C: 4   D: 5  E: 6     

5. Melyik szólásnak, közmondásnak nincs párja? 

A: Amilyen az adjonisten, olyan a fogadjisten. A gyors segítség ér a legtöbbet. 

B: Kétszer ad, ki gyorsan ad. Reménytelen dologhoz fog. 

C: Addig nyújtózkodj, ameddig a takaród ér. Az emberek könnyen utánozzák mások butaságát. 

D: A szükség a legnagyobb tanítómester. Ne akarj többet, mint amennyit el tudsz érni! 

E: Tűt keres a szénakazalban.  Ahogy másokkal viselkedsz, azok is úgy 

viselkednek veled. 

            A: E                       B: B                        C: A                      D: C                    E: D 

6. Egy találós kérdést látsz. A megfejtés melyik betűjét lehet kicserélni úgy, hogy a szó jelentése ne változzon 

meg? 

Port, piszkot tolok 

Jobbra és balra 

Aztán feltolom 

A kislapátra.           megfejtés:__________A: elsőt   B: harmadikat   C: másodikat   D: utolsót  E: negyediket 

7. Melyik sorban tévesztettem? 

A sír pityereg könnyezik bőg rí 

B kocog fut nyargal csörtet inal 

C rötyög kuncog vihog nevet heherészik 

D kövér testes pufók hájas duci 

E okos eszes értelmes elmés oktondi 

F bátor vakmerő merész hősies oroszlánszívű 

                      A: D                      B: E                       C: F                        D: A                     E: B 

8. Vegyél elő egy füzetet! Másold le helyesen a következő szöveget! Hány helyen kellett egyjegyű, nagybetűt 

írnod?                                                                         horgászat 

ubul a bátyjával pecázni ment. elkísérte őket csahos kutya is. a tónál több horgász is ült. bedobták a csalit a 

vízbe. zénó botján a zsinór megfeszült.  

- húzd ki gyorsan! 

egy óriási pontyot vezettek a szákba.  

- ez ám a fogás!                                         A: 9              B: 8            C: 7           D: 6            E: 10 



2. osztály                                   1. forduló                            KÖRÖSÖK MENTI LEVELEZŐS VERSENY ( nyelvtan ) 

9. Mindegyik sorban van egy szó, amelyik hibásan van írva. Keresd meg, és írd a sor végére a hibás szó fölötti 

számot! Mennyi lesz a számoszlopod összege? 

1 0 2 3 0 pont 

süllyedő halyó ünnepélyes jószívű nyújtózkodik  

finnyás pirosít gyűlik szunnyad jalygat  

gyanu varjú dallam orvosság tűzoltó  

tejberizs zsebkendő baráttyáról öregapó bálna  

sarkantyu kevesebb megunja Nagyvázsony billentyű  

madzaggal fejfályás szánkózik hullámos Nagy József  

sárgul zsivajog szapanos Zalaegerszeg pajkos  

                                   A: 0               B: 2              C: 4              D: 6             E: 5 

10. Melyik számsor ad értelmes szót? 

t = 4,     e = 8,    z = 6,     r = 9,    a = 7,    g = 3,    h = 2,   ö = 0,   é = 5 

1.:  60952   2.: 8603   3.: 48386   4.: 25673   5.: 30960    

 A: Egyik sem.  B: az 1. és a 4.  C: a 3. és az 5.  D: a 2. és a 4.  E: a 3. és a 4. 

11. Egy osztályban a lányok keresztnevei a következők.: Hedvig, Ágnes, Luca, Ágota, Fruzsina, Borbála, Anna, 

Jázmin, Franciska, Helga. Testnevelés órán a tanító néni azt kérte a lányoktól, hogy úgy álljanak sorba, 

mintha a keresztneveiket betűrendbe helyeznék! A lányok sorrendje a következő lett.: Ágnes, Ágota, Anna, 

Borbála, Franciska, Fruzsina, Helga, Hedvig, Jázmin, Luca. A tanító néni csupán a következőt mondta.: 

- Ha két lány helyet cserélne, akkor helyes lenne a sorrend.  

Vajon mely két lányra gondolt? A: Ágnes, Ágota   B: Borbála, Franciska   C: Helga, Jázmin   D: Jázmin, 

Luca   E: Helga, Hedvig 

12. Egy mondat szavait szótagokra bontottam. Melyik mondat hasonlít leginkább tartalmilag a mondatra? 

ku - ; - u - ; Mor - ; dél - ; - tán ; - zsa ; Ta - ; - ra ; - tör ; - ma - ; - tök ; csü - ; - tyát ; - ta ; sé - ; - tál - ; - tat -   

A: Tamás szerda délelőtt horgászni indult.   B: Klári hétfő este Cirmos cicát simogatta.   C: Péter péntek 

délelőtt kerékpározni ment.   D: Diána szombat délután Csahos kutyát vezette pórázon.   E: Ági kedd délután 

Bodri kutyáját fürdette. 
 támogatóink: Mamutec Hungary Kft., Békés Megyei Önkormányzat, Sobri Jóska Élménypark, Kislőd, Kecskeméti Vadaskert Nonprofit Kft. 6000 Kecskemét, Műkert 1. tel:0670/453-9140 e-mail:info@zookecskemet.hu www.zookecskemet.hu, Ópusztaszeri 
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megoldásaidat a megfelelő helyre x-et téve!  A kereten 
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B 

 
            

C 

 
            

D 

 
            

E 
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https://freemail.hu/static/frontend/
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1. Melyik mondat végére tehetek mondatvégi írásjelként pontot és kérdőjelet is? Gondolj a hanglejtésre is! 

A: Jaj, de nagyon megütöttem a lábam__ 

B: Bárcsak kapnék egy szép kerékpárt___ 

C: Elment Pisti a boltba kenyérért___ 

D: Hány éves vagy___ 

E: Ó, de magasra nőtt ez a fa___                          A: C   B: A   C: B   D: E   E: D 

2. Melyik szólás, közmondás van helyesen írva? 

A: Éhes hízó makkal álmodik. B: Él, mint ponty a vízben. C: Kerülgeti, mint kandúr a forró kását. D: Sok gúnár 

malacot győz. E: Minden kakas úr a maga szemétdombján.    A: B     B: D    C: E     D: A     E: C    

3. Ha leírod helyesen a következő szavakat, akkor hány nagy kezdőbetűt látsz a munkád befejeztével? 

FALU, MISKOLC, KIFLI, KUTYA, CSOKONAI VITÉZ MIHÁLY, MAGYAR KÁROLY, GEDEON, 

PARIPA, SZERSZÁMOK, ÁBEL       A: 6     B: 7     C: 8     D: 5     E: 10 

4. Pótold a szavakban a j – t vagy az ly – t? Hány j – t írhatok? 

le__t, fo__t, to__t, fe__t, sú__t, te__a, za__t, bo__t, csuk__a, paszu__ 

A: 10 vagy 9 vagy 8 vagy 7 vagy 6 vagy 5 helyre  B: 9 vagy 8 vagy 7 vagy 6 vagy 5 vagy 4 helyre  C: 7 vagy 

6 vagy 5 vagy 4 vagy 3 helyre D: 8 vagy 7 vagy 6 vagy 5 vagy 4 helyre   E: 8 vagy 7 vagy 6 vagy 5 helyre 

5. Egy nyelvtan órán a tanító néni feltette az osztályának a következő kérdést: 

- Gyerekek, mit nevezünk rokon értelmű szavaknak? A diákok a következő válaszokat adták: 

Robi: - Olyan szavak, amelyeknek több összefüggéstelen jelentése van. 

Karcsi: - Olyan szavak, amelyekhez azonos vagy nagyon hasonló jelentés tartozik. 

Laci: - Olyan szavak, amelyeknek egyetlen alakjához több összefüggő jelentés tartozik. 

Huba: - Olyan szavak, amelyeknek jelentései egymás ellentétei. 

Misi: - Olyan szavak, amivel egy dolgot nevezünk meg. 

Ki válaszolt helyesen a feltett kérdésre? A: Huba   B: Robi   C: Karcsi   D: Laci   E: Misi 

6. Fekete István: Vuk című regényéből egy részletét olvashatsz. Hány szóban vétettünk hibát? Keresd meg az 

eredeti szövegrészt!  

„Lefelé hajlott a nap. Bucsúzóul betekintet még az erdőbe, hol hosszúra nyúlt az árnyék, és a szelid szemű gerlék 

halkan kurogtak. Vörös fényben úszott a fák dereka; hazafelé zümögtek a méhek, és csengő madárdal fuvolázot ezer 

hangon. Aztán halkúlt az ének, és amikor túl a dombon üszkös felhőhamú maradt az égő fény hején, már csak a 

feketerigó nótázott tavasszos jókedvvel, de hát ő megrögzött korhej volt, aki nem törödött az erdő véleményévvel. 

Ekkor már meleg párákat lehelt a föld, és a virágos fák ilatos üzeneteket külttek egymásnak apró szélgyerekekel, kik 

valamelyik bölyti viharból szakadtak itt, és jól érezték magukat a virágzó cseresznyefák koronályában. A völgyben – 

hol egy tó nyújtózkodott – mind hangosabban szóltak a békák, rekedten kiabálltak a gémek, akik az alvóhejért 

vezekedtek, és szisszegő szárnyakkal szálltak a vadkacsák. Zümmögve-dongva szálltak nagy esti bogarak, és 

nyomugban árnyként szürke denevérek. A feketerigó is álomra készülödött. Fuvolálya halkan szólt már, tétován, és 

szerte a fészkegben az énekesek épen szemüket akarták lehunyni, amikor felsíkoltott a rigó hangja vészessen, 

szagatottan, és meglapult minden élet a fészkek árnyán. A nagy csenbbe csattogva vágot bele a rigó izgatott kiabálása, 

és az egyik bokor alól kibalagott Kag, aki réme volt a környéknek. Szemei zöldben égtek, és látszólag nem törődöt a 

rigóval, kinek hangja úgy szált utána, mint az átok. Lasan futásba kezdett, és a rigó nem szált utána. Csend let az 

erdőn és ezüstös homáj, mert a hold már felszált a völgyből, hol köd volt és sötétség.”A: 39 B: 43 C: 38 D: 40 E: 41 

7. Ha a következő szavak megfelelő ellentétének első betűjét a sorba rendezed, akkor egy mesehős nevét 

kapod. Mije volt ennek a hősnek? veszít, kap, nagy, hamis, alázatos, csend, megy, hallgat      A: varázslatos 

furkója   B: varázslatos kalapja   C: varázslatos asztala   D: varázslatos virága   E: varázslatos szamara 

8. Az alábbi szavak közül hányat írhatnék nagy kezdőbetűvel is? karám, lehel, gombkötő, zápor, szabó, ibolya, 

körte, apu, jázmin, kádár    A: 4      B: 3      C: 6      D: 7     E: 5 

9. Hány szóra mondhatjuk, hogy főnév vagy lehet főnév is? korom, merek, hat, karóra, török, ég, dob, csap, 

sírt, hasad      A: 10      B: 9      C: 8      D: 7      E: 6 
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10. Ha a találós kérdések megfejtéseinek kezdőbetűit sorba rendezed, akkor mely szó elé téve kapsz értelmes 

szót? Varázsbotja nincsen neki, de a tájat eltünteti. Mikor leszáll, azt sem tudod, merre van a pisze orrod. 

Szürke színű a bundája, hosszú, vékony farkincája, finom sajt a vacsorája, ravasz macska les reája. Szépnek 

tart felnőtt és gyerek, pedig csúf hernyóból kelek. A:_____káposzta   B:____dinnye   C:___répa   

D:____petrezselyem   E:___barack 

11. Egy hétfő reggel a tanító néni azzal kezdte az órát, hogy bevitt a 18 fős osztály mindegyik tagjának egy 

szótagot. Azt a feladatot kapták a gyerekek, hogy mindegyik szótag keresse meg a párját, párjait. A 

szótagokból híres magyar írók, költők vezetéknevei rakhatók ki. Hány gyerekpár lett a kirakás után?           

NYÁ      VICS    DEK      A       KÁ       GYUR      DI      KO      NE       BE      KÁS     CSU      RANY      

JÓ      PE     ZSEF      FI     TŐ             A: 2       B: 4       C: 5       D: 3        E: 6 

12. Add össze a szólásokból, közmondásokból hiányzó összes szót (számokat)! Mennyit kapsz eredményül?                                      

_____ volt Budán kutyavásár. ____ szónak is ___ a vége.  Egyik __________, a másik egy híján _____. 

Minden csoda ______ napig tart.  ____ bába közt elvész a gyerek. ____ is veszett Mohácsnál.  A lónak ____ 

lába van, mégis megbotlik. Kinek ________ megégette száját a kása, az aludttejet is megfújja.  A: 149   B: 

151   C: 141   D: Nem lehet összeadni.   E: 148  
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 KÓDLAP 1. 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: 2019. november 5. 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. 
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4. osztály                                               1. forduló                             KÖRÖSÖK MENTI LEVELEZŐS VERSENY ( nyelvtan ) 

1. Melyik betűsor esetén gondolsz egy bútordarabra? bürü, pacuha, susnyás, ángyika, sezlon, büszke               

A: pacuha   B: susnyás    C:sezlon    D: büszke     E: ángyika 

2. Hány értelmes hárombetűs szót tudsz kirakni a P, Ó, A, T, E, S, V betűkből? Egy szóhoz egy betűt csak 

egyszer használhatsz fel! (A név is és a toldalékos szó is szó!) A: hármat    B: négyet   C: ötöt    D: hatot             

E: hatnál is többet 

3. Összekeveredtek a szavak betűi. Rakd őket megfelelő sorrendbe, hogy értelmes szavakat kapj! Hanyadik szó 

a kakukktojás?  1. GRASÓNYAK, 2. EGÖBR, 3. NEGYEES, 4. RKEEVTSENYÉ, 5. INGAÓSRCSAKK      

A: 1.      B: 2.     C: 3.    D: 4.    E:5. 

4. Párosítsd össze az összeillő szavakat! Melyik szó az, amelyik a párjával más kapcsolatban van, mint a többi? 

rizikós, lusta, kezes, szűkszavú, kíváncsi, közönyös, akaratos, serény, cserfes, veszélyes                                     

A: rizikós    B: lusta    C: kezes    D: szűkszavú     E: kíváncsi 

5. Hány szóból áll ez a szöveg? 

Akutyákmindigisnagyszerepettöltöttekbeazemberekéletében.Kutatásisbizonyítja,hogymára 

nagyvándorlásokkorábanisvelünktartottaknégylábúbarátaink.                                                                                 

A:  23        B: 27       C:  25         D:  24        E: 26 

6. Melyik mondatfajták esetében találkozol ezekkel a beszélői szándékokkal? tiltás, érdeklődés, közlés, 

tudakozódás, megállapítás, utasítás      

A: kijelentő, óhajtó, kérdő                                     

B: kérdő, felszólító, kijelentő     

C: felkiáltó, felszólító, kérdő     

D: kérdő és felkiáltó                       

E: mind az öt mondatfajtánál 

7. Hanyadik közmondásban van hiba? 1. Addig jár a korsó a kútra, míg el nem törik. 2. Addig nyújtózkodj, 

ameddig a takaród ér. 3. Aki másnak lyukat ás, maga esik bele. 4. Az egyik tizenkilenc, a másik egy híján 

húsz.  5. Nem zörög a haraszt, ha a szél nem fújja.                                                                                                     

A: 1.    B: 4.    C: 5.   D: 2.     E: 3. 

8. Hány melléknévben van helyesírási hiba? ujság, zaj, irígy, halylékony, megíjed, súlytalan, kiváncsiság, 

helyiség, kissebb, ujjatlan                                                                                                                                       

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

9. Olyan szavakat látsz, melyekben egy-egy magánhangzó hosszúságát megváltoztatva egy új szót kapsz. Hány 

esetben történik szófajváltozás a magánhangzó változtatásakor? tüzet, írat, huzat, futok, tőr, őrül, kel                                

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

10. Fejtsd meg az alábbi találós kérdést! A megfejtés harmadik betűjét cseréld ki egy másik mássalhangzóra! 

Melyik betű ábécébeli szomszédjára tudod kicserélni? 

„Veheted a boltban, 

veheted az utcán, 

veheted vásárban, 

veheted a pusztán, 

veheted napközben, 

és veheted este, 

de nem fizetsz érte 

soha egy fillért se.” 

                                            A:  k          B: sz          C: é        D: á        E: z  

11. Mindegyik szóhoz ugyanazt a szót tudod kapcsolni. Leírásukban azonban van egy kakukktojás. Melyik az?     

-rend, -buli, -állat, -asszony, -feladat                                                                                                                  

A: rend    B: buli    C: állat    D: asszony    E: feladat 

 

 

 



4. osztály                                               1. forduló                             KÖRÖSÖK MENTI LEVELEZŐS VERSENY ( nyelvtan ) 

12. Hány igét találsz Aranyosi Ervin versében? 

Sülve-főve együtt voltunk, 

barátokká váltunk. 

Néha el is beszélgettünk, 

oly jókat dumáltunk. 

Élveztük a társaságot, 

és jött a varázslat… 

Én nem hittem, hogy az ember 

macskává is válhat. 

Elkezdtem az átváltozást, 

az orromnál tartok. 

Tanuljatok macska nyelven, 

ha érteni akartok! 

Dorombolni is tudok már 

és a szívem hálás. 

Nem is volt ez olyan nehéz, 

a macskává válás! 

                     A: 13       B: 14       C: 12      D: 15     E: 16 
 támogatóink: Mamutec Hungary Kft., Békés Megyei Önkormányzat, Sobri Jóska Élménypark, Kislőd, Kecskeméti Vadaskert Nonprofit Kft. 6000 Kecskemét, Műkert 1. tel:0670/453-9140 e-

mail:info@zookecskemet.hu www.zookecskemet.hu, Ópusztaszeri Nemzeti Történeti Emlékpark 6767 Ópusztaszer, Szoborkert 68.www.opusztaszer.hu www.facebook.com/opusztaszer, Bárka Halászati 

Látogatóközpont, 5502 Gyomaendrőd, Templom-zug Érdekes interaktív kiállítás a Hármas-Körös élővilágáról, a pákászatról és a hagyományos halászatról. Endrődi Tájház 5502 Gyomaendrőd, Sugár út 18-

28. Néprajzi kiállítás a hagyományos paraszti életmód tárgyaiból. A lakásbelsők felidézik a száz évvel ezelőtti lakótereket, fontos berendezési tárgya it. Információ: e-mail: sznephaz@gmail.com; tel: 06-20-

2380046; facebook: Szent Antal Népház, Szarvasi Arborétum és a szarvasi Mini Magyarország makettpark, Csodák Palotája 1036 Budapest, Bécsi út 38-44., Kecskeméti Katona József Múzeum 

Szórakaténusz Játékmúzeuma és Műhelye 6000 Kecskemét Gáspár András utca 11., Körös-Maros Nemzeti Park Igazgatóság 5540 Szarvas, Anna-liget 1. Postacím: 5541 Szarvas, Pf. 72., Csongrád Megyei 

Önkormányzat Hivatala 6720 Szeged, Tisza Lajos krt. 2-4. Mecsextrém Park 7628 Pécs – Árpádtető, Tel.: +36 30 901 01 44; +36 72 515 927 e-mail: hotea.brigitta@mecsekerdo.hu 

weboldal: www.mecsextrem.hu, PrintMax gyorsnyomda, fénymásoló, könyvkötészet 1093Budapest, IX. kerület Lónyay utca 51., Dekoros Művek Címe: 6721 Szeged, Brüsszeli krt. 28./A Telefonszám: (62) 

672-700 E-mail: dekorosmuvek@gmail.com Facebook: Dekoros Weboldalaink: www.dekorosmuvek.hu www.rendszamtabla.info www.ajandekmuhely.hu Üzlet- és autódekoráció, matrica- és táblakészítés, 

bélyegzőkészítés, egyedi ajándéktárgyak, Gyomaendrődi Közös Önkormányzati Hivatal 5500 Gyomaendrőd, Selyem u. 124., Nemzeti Színház, Kemenes Vulkán Park telefon: +36-95/777-401 cím: 9500 

Celldömölk, Sághegyalja körút 1. e-mail: soptei.eszter@kemenesvulkanpark.hu web: www.kemenesvulkanpark.hu, Gyomai Horgászok Egyesülete, 5500 Gyomaendrőd, Szabadság tér 1. Szatmári József  +36 

(30) 577-4891, Zsóry Gyógy-és Strandfürdő Mezőkövesd, Napfürdő út 2.3400 Telefon: 06-49-412-844 E-mail cím: info@zsory-furdo.hu facebook oldal: facebook.com/zsoryfurdo 
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