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

1. Melyik szó lehet a legtöbb hibásan írt szót tartalmazó találós kérdés megfejtésének a rokon értelmű párja?  

1. Zúgolódom, 

hangoskodom, 

Pedig se szám, se 

pocakom, 

Ami fogam alá kerül, 

Megaprítom kegyetlenül, 

Le azomban sosem 

nyelem, 

Magam alá ereszgetem. 

 

2. Két szomszéd 

lakik egymás 

mellet.  

Mindent látnak, csak 

egymást nem 

láthatlyák.  

Ha a tükőrbe 

pilantasz, kitalálod. 

 

3. Selyempejhes 

bobitámat horgyák 

a szelek,  

szétfujja eggy 

szuszantással az 

űgyes gyerek. 

 

4. Barlang mélye az 

én hazám,  

Itt élem világom,  

Télen alszom, nyáron 

meg a  

Kerekerdőt járom. 

Azt se bánám, ha az 

erdő 

Csupa mézé válna!  

Bár nem tudom, hogy 

akkor majd  

Hol terem a málna? 

5. Akor vagyok 

legmelegeb, 

amikor hideg 

van.  

Akkor vagyok 

leghídegebb, 

amikor meleg 

van. 

A: maci   B: alagsor   C: látószerv   D: kákics   E: kusztora 

2. Ismered a halakat? Melyik a kakukktojás? ( segítség: Mivel táplálkozik? ) 

A: őn   B: fűponty   C: fogas   D: parasztfaló   E: kándró 

3. Rakd betűrendbe az egymás mellett lévő 5 szó mindegyikét! Jegyezd le a középen álló szó számát! Melyik 

számsort kaptad? 

 4 7 2 8 3 

1. szócsoport labda három akadály medve otthon 

2. szócsoport Krisztina Kornélia Károly Kincső Klára 

3. szócsoport Mátyás Mihály Maxim Menyhért Malvin 

4. szócsoport megszámol megnéz meghallgat megjavít megcsinálja 

5. szócsoport folytatás fogy fojt folyik fojtogat 

 A: 48223   B: 83223   C: 43283   D: 77283   E: 23223  

4. Hány szóból áll a részlet? 

„RókusMókusbácsialegöregebbéslegtapasztaltabbtagjavoltamókusoktársadalmának.Ígyháteszeisolyansokvolt,hogy

mindentudományamárelsemfértafejében.Atudósokkönyvekbejegyzikfölatudományt,RókusMókusbácsinakpedigegyór

iásiüresdiójavolt,abbakarcoltabeleélesfogávalasoktudnivalót,hogyazelnefelejtődjék.Adiótmindigmagávalhordta.Mo

stisottlógottanyakában,amikormegjelent.” Tersánszky Józsi Jenő: Misi Mókus kalandjai ( részlet )                            

A: 70   B: 69   C: 71   D: 68   E: 72 

5.Melyik szónak nem találod meg az ellentétét? bátor, senki, semmi, éretlen, együtt, emlékszik, mögött, elfeled, 

érett, gyáva, előtt, reggel, este, puha, mindenki, kemény, unalmas, érdekes, derűs, minden, külön 

A: együtt   B: elfeled   C: unalmas   D: külön   E: derűs 

6.Mely szólásokból vagy közmondásokból hiányzik másmilyen élőlény, mint a többiben? 

1.Láttam én már karón______. 2.Hazug embert, sánta_______, hamar utolérik. 3._________ nem üt a mennykő. 

4.Vak, mint a _________. 5.Tanulj_______, ________ lesz belőled. 6.Vak_______ is talál szemet. 7.Okos 

enged,_________ szenved. 8._________ iszik magában. 9._______ a________ nem vájja ki a szemét. 

10.Egy________ nem csinál nyarat. 11.Ajándék________ ne nézd a fogát! 12.Sárga________ is fekete a füttye. 

13. Türelem__________ terem.                 A: 5. és 8. B: 3. és 13.  C: 9. és 12. D: 7. és 4. E: 3. és 6. 

7.A szavakból j, ü, ö vagy i betű hiányzik egy kivételével. Hány pontot tettél ki? 

__n__ekció, zs___ndely f__r__, zs___va___,dugatty___, g__z___, ___r___, esk___, úrf___, rev___, m___g___l    

A: 25   B: 26   C: 24   D: 28   E: 29 

8.matek ábécé : Ha ny + 10 = t és gy – 7 = d, akkor milyen állat nevét tudod kirakni a következő feladatok 

megoldásaiból? h + 4 – ( 6 + 3 ) = ;      zs – 5 = ;     dz + 32 – ( 2 + 4 ) = ;       j – 8 =  

A: tengeri állat   B: sivatagi állat   C: sarkvidéki állat   D: földben élő állat   E: repülni tudó állat 

9.Keresd meg az állításoknak megfelelő betűket az ábécében! A betűkből kirakható egy vers címe. Ki írta? 

A g előtt álló utolsó rövid magánhangzó az ábécében.:____ A k és az ly között álló betű.:______ Az első kétjegyű 

betű az ábécében.:________ Ez a betű áll a k és az o között félúton.:________ Ennek a betűnek a formája ötször 

fordul elő az ábécében, akár az y vagy a z betűé.: ______ Az ábécé másik végén áll a zs –től elindulva.:______ Az 

é rövid párja.:_____ A h után következő betű az ábécében.:_______ 

A: Petőfi Sándor   B: József Attila   C: Nemes Nagy Ágnes   D: Arany János   E: Móra Ferenc 

 



10. Hány y van a következő szavakban? 

Mihá___, sar___ad, téve___eg, nyava___og, pehe___, pa___kos, fo___óirat, mű___égpá___a, se___pít, 

homá___os, kirá___kisasszo___, elsősegé___   A: 11   B: 13   C: 12   D: 10   E: 14 

11. Hány helyesírási hibát vétettünk a következő idézetben?: 

„Mindezekböl nyílvánvaló, hogy bogáncs nem volt azonos a bogáncs nevezetű növényel, amej szép 

virágával a legelök dísze, s virágja a méek, darazsak, külömféle dongók és lepkék közismert találkozohelye. 

bizonyos falytáját néhol szamártővisnek is mongyák, ámbár – álítólag a szamár is csak akkor nyul hozzá, ha fáj a 

hasa, mert még a levele is szúr, mint a veszedelem. Ez a bogáncs tehát szép, de nem hasznos, és egyáltalán nem 

tugya, hogy ő gyom. 

Igaz ugyan, hogy bogáncs sem tudja, hogy ő kutya, mégpedig Pumi a javából. Tehát nem Puli, hanem Pumi, 

aki ugyancsak a pásztorkutyák felekezetébe tartozik, de belűl nyurgáb csontozatot, kívül pedig rövidebb szört visel. 

Más külömbség nincs köztük, csak hasonlóság, ami a hüséget, okoságot, kitartást és bátorságot ileti.  

ezekből a nevezetes tulajdonságokból ezen az éjszakán persze nem látszot még semmi, de még 

világosságban sem látszott volna más, mint egy kis, enyhén szőrös valami, amiböl lehet, hogy kutya lessz, de az is 

lehet, hogy csak házinyul.” Fekete István: Bogáncs ( nem éppen pontosan írt részlet )A: 28 B: 29 C: 30 D: 31 E: 32 

12.Összekeveredtek a szótagok. Tegyél köztük rendet! Melyik két szó jelentése tér el a többitől? 

1.: LAN, TA, GOND       2.: KED, JÓ, VŰ        3.: DOG, BOL        4.: VI, É, DÁM, LET   5.: SZE, É, ME, GI, LŐ   

6.: RŐ, E, VE, GET      A: 1. és a 3.    B: 5. és a 6.    C: 5. és a 2.    D: 6. és a 4.    E: 1. és a 4.  
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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 

tárgyait. 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 
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+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, 
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----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- --------- 
 KÓDLAP 2. forduló  

iskola neve, címe:______________________________________________________________________________________ 

versenyző neve, osztálya:____________________________________________       ______./_________osztály 

A FELADATOK MEGOLDÁSAI 

 

tantárgy: 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. január 6. 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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B  
 

 

 

 

 

           

C  
 

 

 

 

 

 

           

D  
 

 

 

 

 

 

           

E             

 

A decemberben jelentkezett tanulóknak a feladási határidő ( I. és a II. forduló ): 2020. január 20. 

 

https://freemail.hu/static/frontend/
http://www.kemenesvulkanpark.hu/
http://www.facebook.com/ReptarSzolnok/


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

1. Milyen sorrendben rakjam ki a mondatok végére a mondatvégi írásjeleket?  

De jó lenne, ha megtalálnák az elveszett kutyánkat___ Ha elolvastad volna a könyvet, tudnál felelni a 

kérdésekre____ Ferkó kiment a játszótérre, és felmászott egy magas fa tetejére____ Mikor érünk már oda___ Ó, de 

nagyra nőttek nagyapó kertjében a paradicsomok____ Aúú, megszúrta az ujjamat a rózsa tövise____ Hányadik 

helyen végeztek a lányok a versenyen____ Mindenki a maga szerencséjének a kovács___      A: ! . . ? ! ? ? .           

B: ? . . . . ! ! !   C: ! . . ? ! ! ? .   D: ! ! . ? ! ! ? .   E: ! . . ? ! ! ? !    

2. Melyik szónak nem találsz párt? Gondolj a jelentésükre! heherészik, körte, cseveg, helyiség, karóra, zajos, levél, 

burgonya, helység, csendes, rötyög, észak, dél, fecseg, legelőre  A: észak      B: karóra     C: levél     D: helység     

E: burgonya 

3. Melyik toldalékot nem pótoltad egyetlen szó végére sem, és hány helyesírási hibát találtál?  

„Édesapám odaáll__ mögém a méccsel, hogy jobban lássa, mit dolgozom. A betűk árnyéka óriásá nyúl__ vetődött 

ki a hó__, s úgy reszketet a mécs lobogásá___, mint valami varázsírás. 

- Te, az S-el megfordít__ írtad - kacagott édesapám -, nézd, így kell azt ír__. 

Azzal a körmé___ egy rendes S betűt hasított az ablak jegé__. De én ravaszul csóváltam a fejemet, hogy engem 

nem lehet bolonddá tenni. Tudom én, hogy az az igazi, amire szülém tanított. 

S ha gyorsan írok, most is sok____ megesik még velem, hogy megfordítva írom az S-et, mint ahogy falusi szabó__ 

cégtábláján látni. S amikor észreveszem a hibát, mindíg teleszalad a szemem könnyel, s megcsókolom a szívemmel 

a ráncos kezet, mely e kígyóbetűt elöször mutatta meg nekem. 

Azon a télen még egy nevezetes eredmény___ volt az életem___: szűcsmesterség__ fogtak. Ez az első pájám 

azonban nagyon kora véget ért. 

- Varjú___ varjú a fia - mondta édesapám, s felültetett maga mellé a műhelypad___, hogy tanuljam meg az ő 

mesterségét. A hosszú selyemszőrü bőrök___, a piros és zöld irhák___, a színes cérnákban, a nagy acéltű__ 

bujkál___ villogásá___ csakugyan nagy örömem is telt. A piros irhák nyesedékei___ sapkácskákat és a zöld irha 

hulladékai___ kötőcskéket szabogattam össze, s azokat lecsúsztattam a műhejpad hasadékain. Bizonyos voltam 

benne, hogy az alatt törpék laknak az egérlyukak___, és azok éjszaka mind el fog___ horda__ az én nagyszerű 

ajándékaimat.”     Móra Ferenc: Kincskereső kisködmön ( részlet )        A: - re, 8 hiba        B: - ből, 10 hiba               

C: - va, 9 hiba      D: - hoz, 8 hiba      E: - hoz, 9 hiba 

4. Írd le helyesen a következő tulajdonneveket! Mennyi a kétjegyű nagy kezdőbetűk száma? 

észak-amerika, pázmány péter sétány, szabolcs-szatmár-bereg megye, honvédelmi minisztérium, mátra, szabó géza 

utca, baranya megye, szahara sivatag, szaturnusz, csákó lovam, szabóné horváth ágnes, szózat, szamos vidéki       

A: 5    B: 6    C: 7    D: 8    E: 9 

5. Hány olyan főnevet találsz, amelyik főnévből lett képezve? 

lányka, fájdalom, halász, labdácska, olvasgat, beadvány, rosszaság, sótlan, bokszol, vidáman  A: 1  B: 3  C: 4  D: 0  

E: 5 

6. Pótold a hiányzó betűket ( j vagy ly )! Melyik betű lehet a megfejtés? kód: többet pótolt betű száma + ábécé. 

pa__zsika, __osta, karabé___, cserme___, szila___, bó___a, déva___, ka___mán, ___acht, ge___zír, ne___lon, 

le___ebb, in___ekció, va___da, ___érce                                                                                                                                  

A: B    B: G    C: I    D: H   E: J 

7. Egy szünetben a tanító néni a következő párbeszédnek volt a fültanúja.: 

András: - A testvérem mindig számolgattya a virágokat a jáccótéren. 

Péter: - Az enyém a tobozokat rakosgattya egymás mellé a jáccótér melletti járdán. Anya ilyenkor sogszor 

megsziggya, ha gyantával összekeni magát. 

András: - A én öcsém is szokott a baráttyával tobozt gyűjteni. Karácsonykor be szoktuk fújni ezüst színű festékkel, 

és feltesszük a karácsonyfára.  

Péter: - Mi vastagabb átláccó fóliából készíttyük a díszeket a fára. 

Hány kiejtéstől eltérő helyesírású szót ejtettek rosszul a gyerekek?                                                                             

A: 8   B: 4   C: 5   D: 2   E: 0 

8. Hány főnevet találsz a szótagokra bontott szólásban annak összerakása után? 

nem bát nem zik csak kö vet go az hi el ki a dol                                                                                                                    

A: 1    B: 2    C: 3    D: 4   E: 0  

 

 



9. Kázmér írásórán a következő szavakat írta le füzetébe.: 

partya, pottyan, rontya, bontja, hattyú, barátya, kabáttya, löttyen, állja, figyejje, horgya, hozza, pettyes, gyűjcse, 

földje, csengye, kérdi, hosszú, csalogattyák, fűzze  Milyen érdemjegyet kaphatott érte, ha a tanító néni a 

következőket írta fel a táblára?: 0 – 2 hiba: ötös; 3 – 5 hiba: négyes; 6 – 9 hiba: hármas; 10 – 14 hiba: kettes;        

15 – 20 hiba: egyes                                                                                                                                                                      

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

10. Bontsd fel az összetett szavakat előtagra és utótagra! Az így kapott szavakat számozással rakd betűrendbe! 

Melyik összetett szónál kapsz 13 – at összegként az előtag és az utótag betűrendi sorszámát összeadva? 

madárhang, rajzlap, fegyvertár, csapszeg, kakasülő, újsághír   A: újsághír    B: rajzlap   C: csapszeg   D: madárhang               

E: Nincs ilyen összetett szó a felsoroltak között. 

11. Mindegyik mondatból hiányzik egy szó. Pótold a megadott szavak közül! Egy szó azonban kimarad. Melyik ez 

a szó? 

hiányos mondatok 

 

szavak 

 

Ez a leves minden igyekezetem ellenére eléggé ___________ lett. 

 

 

 

 

 

 

 

 

íztelen, bizonyságot 

elfogódott, fáradtság 

egyhangúlag, bodnár 

fáradság, bizonyosság  

egyhangúan, ízetlen 

bognár, elfogult 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A: elfogult                    

B: bizonyságot 

C: ízetlen 

D: bizonyosság 

E: fáradság 

 

 Tamást a gyűlésen ______________ megszavazták igazgatónak.  

 

 

A szerda estém nagyon ________________ telt. 

 

 

Ildikó néhány osztálytársával _______________ tréfát űzött. 

 

 

A ____________ is fával dolgozik, mint a _____________, aki kerekeket készít. 

 

 

Az osztályfőnök ____________ az osztályával szemben. 

 

 

Hiába volt a sok____________, nem sikerült jó eredményt elérnie Ferinek a versenyen. 

 

 

Nagy_______________ lett úrrá minden végtagján. 

 

 

A tolvajt elfogták a nyomozók, mert __________ szereztek, hogy ő követte el a lopást. 

 

 

Róbert nagyon___________ állapotban volt, amikor elküldték az igazgatóhoz. 

 
 

12. Furfangos szöveg. Hány szóból áll a történet ( címmel együtt )?:  

SzentLászló pénze 

A kunok éppen Kolozsvárttámadták, a magyar csapat azonban meg futamította az ellensé get. Menekült a sok tar 

fejűkun, ki merre látott. A magyar vitézek megutánuk, irtották a pogányokat. 

Ámekkor a kunok vezére cselt eszeltki. Ki bontott a az iszák ját és a rabolt kincsekből marék számra szórta az 

aranypénzt az üldöző magyarokelé. Ezt látva a többi kun is követte a vezért. Valóságos aranyeső vel árasztottákel 

az üldözőket. Nemvoltak restek a magyar vitézek, le ugrottak a lóhátról a szerteguruló kincsek után. Lászlókirály 

hiába bíztatta fiait a további harcra, nemtörődtek már a pogányok üldözésével, a csengő arany szebben beszélt, nem 

hallgattak azok a királyiszóra. 

László ekkor megint az Úrhozfordult: 



- Uram, te segítsmeg, hiszen éretted harcoltam. 

Újabb csodatörtént. Isten a kunok földre szórt aranyát egytőlegyig kővé változtatta. E vidéken sokáigmutogatták a 

különösköveket, amita nép Szent László pénzének nevezett.      A: 146   B: 148   C: 151   D: 149   E: 152  
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 KÓDLAP 2. forduló  

iskola neve, címe:______________________________________________________________________________________ 

versenyző neve, osztálya:____________________________________________       ______./_________osztály 

A FELADATOK MEGOLDÁSAI 

 

tantárgy: 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. január 6. 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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A decemberben jelentkezett tanulóknak a feladási határidő ( I. és a II. forduló ): 2020. január 20. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://freemail.hu/static/frontend/
http://www.kemenesvulkanpark.hu/
http://www.facebook.com/ReptarSzolnok/


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

1. Hány helyesírási hibát találsz? Keresd meg a könyvben az eredeti szöveget! 

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

halkan kurogtak. Vörös fényben úszott a fák dereka; hazafelé zümmögtek a méek, és csengő madárdal fuvolázot 

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

a feketerigó nótázott tavaszos jókedvel, de hát ő megrögzött korhej volt, aki nem törődött az erdő véleményével. 

Ekkor már meleg párákat lehelt a föld, és a virágos fák illatos üzeneteket küldtek egymásnak apró szélgyerekekel, 

kik valamejik bölyti viharból szakattak itt, és jól érezték magukat a virágzó cseresznyefák koronályában. A 

völgyben – hol egy tó nyújtószkodott – mind hangosabban szóltak a békák, reketten kiabáltak a gémek, akik az 

alvóhejért veszekedtek, és sziszegő szárnyakkal szálltak a vadkacsák.”  Fekete István: Vuk (hibákkal teli részlet)  

                                                                                                         A: 15 B: 16 C: 12 D: 14 E: 18 

2. A negyedik osztályos Gergő a szünetben gyakorolta a régiesen írt személynevek helyesírását. A 

következőket írta fel a táblára: Kosút Lajos, Szécsényi István, Sigrai Jakab, Bocskai István, Kazinci Ferenc, 

Verbőci István, Lórántfi Zsuzsanna, Apácai Csere János.                                                                                              

Az osztályfőnöke betoppant az ajtón, és csak ennyit mondott: 

- Van egy név, amelyik hely(j)esírásilag kilóg a sorból. Melyikre gondolhatott?   A: Apácai Csere János       

B: Verbőci István    C: Lórántfi Zsuzsanna    D: Sigrai Jakab   E: Bocskai István  

3. A következő tulajdonnévcsoportok közül melyikben van mindegyik helyesen írva? 

A: Duna mente, Filmszalag mozi, Kab – hegy, Jász – Nagykun – Szolnok megye, Szent István – templom, 

Kossuth – díj, Fő út, Csongrád Megyei Önkormányzat, Esti Hírlap, Bakony hegyvidék 

B: Magyar Tudományos Akadémia, Holt – Tisza vidéke, Miskolc Város, Észak – Amerika, Horváth 

Andrásné Nagy Amália, Szaturnusz környéke, Élet és Irodalom, Amodent fogkrém, Vác környéke, Arany 

János Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola 

C: Baranya megyei Önkormányzat, Atlanti – óceán, Margit Híd, Sáros-patak, Hitelesítő és Fordító Iroda, 

Zalai-dombság, Volga–Don-csatorna, Dél-afrikai Köztársaság, olasz Alpok, Mátra hegység 

D: Párizs, Sydney, Zamárdi, Északi-középhegység, Gellérthegy, Római Birodalom, Pannon Egyetem,     

Hód – mezővásárhely, Kárpát-medence 

E: Új-Zéland, New York, San Marino Köztársaság, Bécsi kapu tér, Drégely vára, erdős Bükk, Cseh–Morva-

Dombság, Kárpátalja , Szépasszony-völgy, Közel-Kelet 

4. „− Hát, molnár, ez a lányka együtt vágtatott hajnal óta a férfinéppel, nem csoda, ha megszomjazott. Adnál 

neki egy kupa vizet? 

 De az agg molnárnak nem jutott ideje a feleletre, mert Orsik néne már ott állt mögötte, kezében esztétikus, 

ősi serleget tartott. 

 − Itt van, felséges uram − mondta −, csak méltó tálcánk nincs, amire ráhelyezzem, nélkülöző emberek 

vagyunk.  

De erre odaugrott Pál, felkapott a földről egy hatalmas malomkövet, és tenyerén az öregasszony elé 

nyújtotta. 

 − Dehogy nincsen, öreganyám. Van bizony tálcánk, örökebb, mint az arany… Ide azt a kupát! 

 Ámulat moraja futott végig az egész tömegen.  

− Tyő, az árgyélusát! Ez aztán a legény! − kiáltott a király térdére csapva. Magyar Balázs is hajtogatta a 

fejét. 

 − Ebugatta-teringette, idős katona vagyok, de ilyen erejű fickót még nem láttam soha!  

Pál a malomkövet a serleggel együtt könnyedén odavitte Jolánkához, és feladta neki. A leány annyira 

elámult, hogy egy-két pillanatra mozdulni sem tudott.  

− No, lányom, igyál − biztatta az apja. − Ilyen vendégségben úgysem volt még részed. 

 Erre aztán felemelte a serleget, és jóízűen ivott belőle, de fél szemével mindvégig a deli ifjút nézte. 

 − Köszönöm − mondta végre −, köszönöm, jó vitéz. − És most már nevetett, mert Pálnak amilyen nagy volt 

az ereje, olyan szolid és aranyos volt a tekintete.„ Tatai Sándor: Kinizsi Pál (nem éppen pontos részlet) 

Hány melléknév lett kicserélve a szövegben rokon értelmű párjára?   A: 13   B: 7     C: 8    D: 12   E: 9 

5. Az igékhez kapcsolódó toldalékok kifejezik a cselekvő számát és személyét és a cselekvés idejét. Ez 

alapján melyik két ige lóg ki a sorból? kattintunk, számolunk, kerestünk, mártunk, látunk, eszünk, vagyunk, 

vadásztak, festünk, illesztünk   A: vagyunk, eszünk   B: vadásztak, számolunk   C: kerestünk, látunk              

D: vadásztak, kerestünk   E: kerestünk, illesztünk 



6.  Toldalékold a megadott kérdéseknek, utasításoknak megfelelően a szavakat! Ha a szóhoz kapcsolt toldalék 

( kötőhanggal együtt ) sorszámnévvel megadott betűit megfelelő sorrendbe teszed, akkor Csukás István 

egyik ifjúsági regényének szereplőjét kapod. Miről volt nevezetes ez a szereplő? 

  A: Tüzet tudott okádni.   

  B: Teát tudott főzni.    

  C: Nagyokat tudott füllenteni.   

  D: Maga mérte a fagyit.    

  E: Hatalmasat tudott ugrani. 

 

7. Mindegyik mondatból hiányzik egy névutó. A megadottak közül melyeket nem tudod egy helyre sem beírni? 

Az iskolások a ház___________ dobták a labdát. A cél_________ közeledve a magyar versenyző átvette a 

vezetést. Délelőtt tíz óra_________ érkezünk Tomiékhoz. Menjenek dél________, és akkor elérik a szállást! Ádám 

tudása a többieké___________ áll. 7000 méterrel a tengerszint___________ már igen ritka a levegő. A sok 

eső___________ kiöntöttek a folyók a medrükből. Munka___________ édes a pihenés.  

A: felé    B: után    C: kívül    D: fölött    E: miatt 

8. Helyezd el az ABC betűit ( fentről lefelé haladva ) a következő táblázatban! 

Melyik két kódsor ad egy értelmes szólást, közmondást? 

A: 2K, 1I, 2C, 1I, 4J, 1I, 2K, 1A, 2H, 2G, 4B, 3J, 2D, 2G, 2J, 1I, 2A, 2G, 1J, 3K, 1I, 1C, 1I, 

2B, 1E, 3B, 2K, 3K, 3B, 2K  

B: 1A, 2J, 2D, 2I, 1I, 2K, 1A, 3K, 3D, 3H, 4D, 2H, 2G, 3D, 4J, 3E, 3B, 2I, 1A, 2K, 1A, 2J, 

3B, 3I, 1F, 3C 

C: 2J, 2D, 2K, 1F, 1I, 2K, 2G, 2D, 1A, 2J, 1B, 3I, 2C,1B, 4J, 1A, 1I, 2H, 3E, 3K, 3K, 3I, 1I, 

3F, 1I, 3H, 2F, 1I, 2K 

D: 2J, 2D, 2K, 1F, 1I, 2K, 1F, 2D, 3J, 2K, 3C, 2J, 1I, 2A, 2H, 1I, 2H, 2D, 1A, 2J, 1A, 2A, 

1A, 1F, 3D, 3H, 4K, 3D, 2H, 3E, 1K, 1B, 2F, 1B, 3K 

E: 1I, 4J, 2K, 1I, 2G, 1I, 2J, 2C, 1J, 3K 

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

 

9. A cselekvő száma és személye alapján melyikre nem találsz példát a következő tiltó mondatokban?    

Ne építsetek hóembert a friss hóból! Ne dobáljuk a száraz faleveleket az udvaron! Gyerekek, ne 

csússzatok le a törött a törött csúszdán! Ne mássz fel a lépcső korlátjára! A lányok ne menjenek rá a 

vékony jégre! Ne ugorjon le Gergő a magas akácfáról! A: E/3.   B: T/2.   C: T/3.   D: E/1.   E: E/2. 

10. Mindegyik mondatból hiányzik egy szó. Pótold a megadott szavak közül! Két szó azonban kimarad. 

Melyik ez a kettő? 

hiányos mondatok szavak 

A verseny végén Zoli homlokán ________________csorgott le. izzadság, lévén, 

izzadtság, sujtás, fedd, 

helyiség, sújtás, fed, 

helység, révén  

A: lévén, helység       

B: izzadtság, révén    

C: izzadság, sujtás      

D: fed, sújtás             

E: izzadtság, lévén 

 

Ez a _______________ szépen ki lett festve. 

Hó _________ mindent. 

A zubbonyt szép ______________ díszítette. 

Ne _________ olyan hangosan azt a gyereket! 

Szarvas szép alföldi _____________. 

A kisfiú a tisztáson _____________ jól látta, hogy merre szaladnak az őzek .  

A fejét ért nagy erejű ___________ miatt vesztette el az eszméletét.  

kérdések, 

utasítások 

szó toldalékolt szó a toldalék 

betűjének a 

sorszáma 

 Mit csinál? 

(tárgyas 

ragozás, jelen 

idő) 

néz  1. 

Hol? áruház  1. 

Honnan? pálya  1. 

Hová? park  2. 

Mit csinálgat? 

(ő) 

számol  1. 

Mire? asztal  2. 

Kinek a …?     

( az én … ) 

kutya  1. 

Miért?  tej  1. 

 1. 2. 3. 4. 

A      

B     

C     

D     

E     

F     

G     

H     

I     

J     

K     



11. Két horgász beszélget.: 

- Képzeld, tegnap fogtam egy babajt! 

- Remélem, visszadobtad! 

- Igen, hiszen még nem volt 30 dkg sem. 

- Mivel fogtad? 

- Kukoricával. 

- Én egy fehérhasú csukát akasztottam meg tegnap. 

- Kivetted? 

- Igen, mert 3kg 45 dkg volt.                  Mi akadt a két horgász horgára?                                                          

A: kárász, csuka       B: ponty, süllő       C: harcsa, ponty       D: angolna, keszeg       E: balin, sügér 

12. Meseországban a kis nebulók is iskolába járnak. Az elsősök neveit felírta a tanító néni egy papírra, de 

még nem tette betűrendbe. A lapon a következő neveket olvashatjuk: Sárkány Tóbiás, Torkos Benedek, 

Banya Anna, Bárány Elemér, Hófehér Eleonóra, Hóbarlangi Töhötöm, Bányalakó Zénó, Seholfalvi 

Frigyes, Aranyhajú Szende, Vasorrú Annamária, Hétfejű Ubul, Sárkányhegyi Kázmér, Thörökvári 

László. 

A tanító néni azt vette észre, hogy tornaórán a gyerekek tornasorban elfoglalt helye megegyezik a naplóban 

lévő sorszámukkal. Vajon ki lép ki tornaórán a sorból, ha a nevelő a következőt mondja? 

-Álljon ki a középső tanuló!       A: Hófehér Eleonóra       B: Sárkány Tóbiás      C: Sárkányhegyi Kázmér    

D: Hétfejű Ubul        E: Hóbarlangi Töhötöm 
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----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- --------- 
 KÓDLAP 2. forduló  

iskola neve, címe:______________________________________________________________________________________ 

versenyző neve, osztálya:____________________________________________       ______./_________osztály 

A FELADATOK MEGOLDÁSAI 

 

tantárgy: 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. január 6. 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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A decemberben jelentkezett tanulóknak a feladási határidő ( I. és a II. forduló ): 2020. január 20. 
 

https://freemail.hu/static/frontend/
http://www.kemenesvulkanpark.hu/
http://www.facebook.com/ReptarSzolnok/

