
 

2015 - 2016. Döntő; 4-5. osztály 

TOTÓ 
A helyes választ húzd alá! 

1.Mi a neve a képen látható játéknak? 

  

rúdonjáró              óriáslépés              gólyaláb 

2. Melyik játékhoz nem szükséges semmilyen eszköz? 

Adj király katonát!           Szurtos Peti               Csapd le csacsi 

3.Melyik játék szerepel József Attila Altató c. költeményében? 

búgócsiga              üveggolyó             ugrókötél 

4. Mi a marokkó játék másik neve? 

imágó           mikádó              jenga 

5. Mi a neve ennek a játéknak? 

   

ugróiskola       malom sakk 

 



5. Milyen játékot gyakorolnak a gyerekek? 

   

röplabda            kosárlabda               kézilabda 

6. Mi a nemezjátékok alapanyaga? 

gyapjú         gyapot            kender  

7. Melyik kifejezés jelöl logikai játékot? 

ördöglámpa          ördöglakat          ördögszekér  

8. Milyen növényből készül a csutkababa? 

nádból         gyékényből              kukoricából  

9. Melyik játék táblája ez? 

 

Malom             Gazdálkodj okosan!              Ki nevet a végén?  

10. Mi lehet a találós kérdés megfejtése? 
Zakatol , vágtat, síneken csúszik, 
Hátán elcipelhet mindent és mindenkit. 
Csak az állomáson áll meg egy-két percre. 

 
troli             villamos                vonat  

 

 

 



11. Mi lehet Kis Magda versének címe? 

feldobja, 
röptetve, 
szöktetve, 
az apja 
elfogja, 
pörgetve, 
görgetve, 
bokorba 
gurítja, 
magasba 
hajítja, 

 
játék          kavics               labda 

12. A játékban mi az igazságos a vers szerint? 

A játékban az az igazságos,  
hogy bármi lehetek.  
 
Ha akarom, orvos,  
ha akarom, beteg,  
ha akarom, kalauz.  

orvos        tűzoltó          bármi 

13. Egy sötét szoba sarkában áll egy kályha, és egy petróleumlámpa, kezedben gyufa. Melyiket 
gyújtod meg először? 

petróleumlámpa             kályha                  gyufa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Feladatlap  
A feladatokban a helyes választ húzd alá! 

1.Hány szótagból áll a következő nyelvtörő mondóka:  

A nagypapa papagája a papa papagájának a papája? 

       24 szótag             17 szótag            20 szótag 

2. Melyik mondat fejezi ki azt, hogy amilyen az anya, olyan a gyereke? 

Minden tehén a maga borját nyalja. 
Amilyen az öreg tyúk, olyan a csirkéje. 
Olykor bárány, olykor róka.  

3. Melyik verssor nem szerepel Petőfi Sándor Anyám tyúkja című költeményében? 

Morzsa kutyánk, hegyezd füled. 
Válogat a kendermagban. 
Nem sok hajszála hullt ki 

4. Melyik író volt Petőfi Sándorral jó barátságban? 

Arany János      Balassi Bálint           Madách Imre  

5. Milyen állat szerepel a Hunyadi család címerében? 

oroszlán         holló        sas 

6. Melyik közmondás fejezi ki azt, hogy egy jó barát a legnagyobb kincsünk lehet? 

A jó barát drágább az aranynál. 
A jó barát mindenütt otthon van.  
Jobb ma egy barát, mint holnap egy rokon. 

7. Hogy hívják Harry két legjobb barátját J. K. Rowling Harry Potter sorozatában? 

Draco Malfoy és Perselus Piton 
Hermione Ganger és Ronald Weasley 
Griffendél Godrik és Hollóhát Hedvig 

 
8.Mi a neve Marék Veronika meséjében a mackónak?  

Vackor        Micimackó        Boribon 

9. Ki örökítette meg a kis bice-bóca történetét? 

Jókai Mór       Móra Ferenc          Arany János  

10.Melyik versből való a következő részlet? 



Vége van a nyárnak,                         A cinege bánata  
hűvös szelek járnak,                          Itt van az ősz 
nagy bánata van                                A cinege cipője 
a cinegemadárnak.                             

11. Melyik a hiányzó sor Zelk Zoltán Este jó, este jó… című versében? 

Elolvadt a világ,                                    vele én 
de a közepén                                         mellette én 
anya ül és ott ülök                                az ölében én 

12. Ki nem barátja Micimackónak? 

Malacka              Tigris              Mazsola 

13.Melyik kötet szerzője Csukás István? 

Magyar népmesék 
Pom pom meséi 
A kerekdombi erdő meséi  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Közmondások, mesék, rejtvények 

1. Fejezd be a hiányos szólásokat, közmondásokat! 
 

Jobb adni, mint  

Madarat tolláról,  

Nem esik messze az alma a  

Ki korán kel  

Sok bába közt elvész a  

Bagoly mondja verébnek, hogy nagy   

Bolond lyukból  

Sok jó ember kis helyen is  

Rossz fát tett a  

 

2. Fejtsd meg a következő találós kérdéseket!  

-Fekete bika, vörös nyelvét nyújtogatja. Mi az? ...................................................... 

-Vízből lett, vízzé lesz. Mi az? ……………………………………………………… 

-Mi az, ami nélkül senki sem tud élni? ……………………………………………. 

-Gyümölcs vagyok, édes vagyok, 
 ha megértem, piros vagyok. 
 Télen elrejt jól a kamra, 
 mi is volnék, ha nem ……………………………......................................................   

-Olyan, mint egy tűpárna, 
görögdinnye, tövises, 
gondolkozz csak, 
ne siess!             ………………………………………………………………………….  

 

 

 

 

 

 



3. Az alábbi táblázat segítségével fejtsd meg a titkosírást! /o-ó; ö-ő egynek számít/ 

     példa: 31+34+64= bor 

0 1 2 3 4 5 6 
1 a e í n s v 
2 á é j ny sz w 
3 b f k o t x 
4 c g l ö ty y 
5 cs gy ly p u z 
6 d h m r ü zs 

 

25+44+16+12+42+12+43+44 

Megfejtés:   ……………………………………………………………………………………………… 

4. Fejtsd meg a rejtvényt!  
1.          
2.          
3.          
4.          
5.          
6.          
7.          
 
1. Gyűrött ruhát ezzel az eszközzel simítjuk ki. 
2. Piros, gömbölyű, tavaszi zöldség. 
3.  Égetően meleg. 
4. Rímek vannak benne. 
5. Zaj ellentéte. 
6. Barbie fiú barátja. 
7. Lépkedve halad. 

 
Megfejtés: …………………………………………………………………………….. 

5.Egy mese egyik szereplője mondja a következőket.  Melyik mesére gondoltunk? Írd a mese 
címét a vonalra! 

Mostohám elüldözött otthonról egy tükör miatt. Egy erdei házban húztam meg magam. A 
torkomon akadt egy falat mérgezett alma.  Azt hitték, halott vagyok, ezért üvegkoporsóba tettek. 
Szerencsére egy királyfi megmentett. 

………………………………………………………………………………………………………………… 

Nővéreimmel és mostohámmal éltem. Nagyon sokat dolgoztam. Nem engedtek el a bálba. Én 
mégis el tudtam menni, de a cipőmet elveszítettem. A királyfi személyesen próbálta fel a lábamra 
azt a cipőt. Én lettem a királyné. 



…………………………………………………………………………………………………………………

Gazdám aranyszőrű bárányát egy szép „fekete bárányra” cseréltem.  Hazafelé menet 

hazugságokat találtam ki, de végül az igazságot mondtam el. Ezzel feleséget nyertem, és egy fél 

országot. 

………………………………………………………………………………………………….……………… 

Makacsságom miatt megjártam a halált, a 10 halált és a 100 halált is.  Értékes dolgokat ajánlottak 
fel nekem. Én csak a királykisasszonyt kértem. Egy mondat segítségével én lettem a király. 

………………………………………………………………………………………………………………… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Részletek a Szövegelőből, és versekből 

1.A következő két részlet a Szövegelő 4. és 5. osztályos feladatából való. 

Ki a szerző? Mi a mű címe? Írd a vonalra! 

a. Mert az én szüleim olyan szülők, akik imádnak szervezni és tervezni. Autóra szeretnének 

gyűjteni, meg házat akarnak építeni, és erről rengeteget tanácskoznak. És tárgyalnak, és 

mérlegelnek, és leveleznek, és telefonálnak ide meg oda, és tanácsot kérnek mindenféle 

szakértőktől, akik viszont őtőlük kérnek tanácsokat ugyanilyen ügyekben. Azt hiszen, eközben 

valamennyien nagyon jól elszórakoznak. Mert igazi jó mulatság, ha az ember tanácsot adhat, 

közben ugyanis sokkal okosabbnak érezheti magát másoknál. 

…………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………… ……………………………………………………………………….. 

b. Vagyis erős, hosszantartó hatású írásellenes szer. Ez volt a kókuszgolyóban. Ezért nem tud írni 
a légy! Én meg hogyhogy elkezdtem rímeket faragni, amikor nem is vagyok költő? Hogy is volt? 
Tegnap este nem ettem a kókuszgolyóból, ma nem reggeliztem, és ebéd idején itt sem voltam. 
Vagyis kezd kiürülni a szervezetemből a szérum! Ettől jönnek most a béna rímek. 

…………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………….. 

2. Az előbbi két történet szereplőiről készült képet rakd össze és ragaszd az üres helyre!  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3. Összekeveredtek a mondatok. Válogasd szét őket a szerint melyik történetbe valók. Húzd alá 
az egy történetbe tartozó mondatokat ugyanazzal a színnel! 

A légy pedig már jött is. Aztán kiderült, hogy Cinóka egész nyáron bogarászott, és összegyűjtött 
vagy ötven bogarat. Később a szobámban ismét csak arra vártam, hogy eszembe jusson valami.     
Aznap délután összeült nála az egész osztály, megettünk két kiló kekszet, megittunk három üveg 
málnaszörpöt, és szétosztottuk a bogarakat. Semmi ötletem nem volt, de azért bekapcsoltam a 
laptopot. 

4. Írd a verssor mellé ki írta és mi a mű címe 

Egy kőhajtásnyira folyt tőle a patak, 

Bámuló szemei odatapadtanak.  

  ……………………………………………………………………. 

  Keresi-kutatja, 
  repül gallyról gallyra: 
 "Kis cipőt, kis cipőt!" - 
  egyre csak azt hajtja.                

          ……………………………………………………………………… 
Ej, mi a szösz, kakas szaki,  
csak nem a szobában lakik?  
Megzakkant tán az öregem,  
s beengedi ide nekem?     

……………………………………………………………………… 

              Mátraalján, falu szélén 
              lakik az én öreg néném, 
              melegszívű, dolgos derék, 
              tőle tudom ezt a mesét.   

            ………………………………………………………………………                        

           Itt küzdtenek honért a hõs 
           Árpádnak hadai; 
           Itt törtek össze rabigát 
           Hunyadnak karjai.     

         ……………………………………………………………………….. 

 

 

 

 



Nyelvi játékok 

1. Folytasd a szóláncot újabb négy szóval! 
 
E M B E R 
     R É P A 
                         A B L A K 
        K………………………… 
 
                                            ….……………………. 
 
          ………………………… 
 
                                          ………………………… 
 

2. A következő szavak elé odaillik egy olyan szó, amellyel mindegyikből egy összetett 
szó lesz. 

 

…………………………….. 

- rend 
- mutató 
- szíj 

…………………………….. 

- reszelő 
- lakk 
- olló 

……………………………. 

- villa 
- verseny 
- szalag 

……………………………. 

- dobbanás 
- baj 
- hang 

3. A következő szavakban földrajzi neveket találsz elrejtve. Melyek ezek? 
 
BABAKONYHA ___________________________________ 

KALAMAJKA     ___________________________________ 

FEGYŐR              ___________________________________ 

BEGERJED          ___________________________________ 

 

4. Az eszperente nyelv neves íróink szórakozása volt. Csak egyetlen magánhangzót 
használtak fel, ez pedig az „e” volt. 

Kösd össze a szavakat az eszperentéül megfogalmazott jelentéssel! 
 



szófogadó - mellette melegedsz telente  

kályha - kellemetlen kevert szer, melyet beteg vesz be 

orvosság - engedelmes  

esernyő - szerkezet, mely reggel csengetve felkelt  

óra - mennycseppek ellen felemelt nyeles, feszes, fekete lepellel fedett szerkezet  

 

5. Az alábbi betűkből alkoss egy értelmes szót! 
 
e é n k   ………………………………………………… 
 
d á l a   ………………………………………………… 
 
o s m l ó                     ………………………………………………… 
 
r e g é   …………………………………………………  
 

6. Rendezd át az alábbi szavak betűit, úgy, hogy más jelentésű értelmes szavakat kapj! 
APÁLY       ……………………………………………………… 

KORSÓ       ……………………………………………………… 

PALA          ……………………………………………………… 

BOLYAI      ……………………………………………………… 

7. Írd le az alábbi szavak ellentétét, és olvasd össze azok kezdőbetűit! 
Melyik szót kapod? 

piszkos  

dagály  

sötét  

ébrenlét  

édes  



csend  

 
Melyik szót kaptad?  ……………………………………………. 
 

8. Egy fiú vagy egy lány neve rejtőzött el a mondatokban? Keress keresztneveket! Írd a 
vonalra a megfejtést! 

Kicsim, reszelős a torkod?  …………………………………. 

A kend szoknyája, ni, milyen rövid? ……………………… 

Ha bármi ragályról tudsz, védekezz! ………………………  

 
9. Találd ki melyik szóra gondoltam? 

pl; szín: 
 amelynek magánhangzói: e, é = fehér 
ékszer a,á xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

 
bútor e,e,ő  

 
jármű e,e,a,u,ó  

 
ruhadarab o,a  

 
szerszám a,a,á  

 
 

10. A következő szavakból vegyél ki egy betűt, úgy, hogy a maradék is értelmes legyen!  
 

Szavak Új szó 

KÍSÉRET  

PEREC  

SZÉKHELY  

HAJTÓ  

FELESÉG  

PÁRTA  

MÉRLEG  

KERET  

BUNDA  

 



11. Kit ábrázolnak a következő képek? Írd a kép alá a nevet! 
 

 

 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

     

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 


