5. osztály

KÖRÖSÖK MENTI LEVELEZŐS VERSENY ( magyar nyelvtan )

2. forduló

Olvasd el Donászy Magda: Hó Kató című meséjének részletét!
Azon a réges-régi télen édesanyám eltörte a lábát, s egyszeriben én lettem a lóti-futi kisasszony a betegágy és a
nagyvilág közöt. (…)
Édesapám szerint nem volt nálam jobb hírharang. Anyu tőlem tudta meg: mi történt az utcában. Hol született
kisboci, hány cicája lett Cirmosnak, meg hogy a kis Kondás Karcsi – aki jó barátom volt – hogyan ugrasztotta ki az
ürgét. Mégis, valamennyi hír közül az volt a legnagyobb, amikor az első hó leesett. Ehhez az ujjsághoz igazán nem
kellett postás. Faluszerte megkezdődött a hóemberépítés, és nagy volt a versengés: kié lesz, a leghatalmasabb,
legeslegkövérebb.
Nekem Kondás Karcsi volt az építőtársam, aki – kertjük nem lévén – évről évre nálunk szobrászkodott. S amihez
ő hozzáfogott, az nem akármilyen közönséges, répaorrú hóember volt. De nem ám!
Előbb kőkeményre gyúrta a “magvát”, ahogyan mondani szokta, akkor rám bízta, hogy hempergessem, amíg
birom. Bodrink mellettem csetlett-botlott, meg-meglökte bozontos fejével a növekedő hópocakot. Amikor Karcsi
magához intett, a virágágyás közepén már lábat vert a hóember. Bár csak a neve szerint volt az, mert alakra
semmiféle falubeli atyafiához nem hasonlított. Karcsi abban mesterkedett, hogy “tudós embert” fabrikáljon.
Addig-addig lapogatta, lapogatta a tekintélyes hótömeget, amíg valóságos emberi formát kapott. A fejével meg
éppen soká bíbelődött. Az orra sem a szokásos paprika- vagy répaféle volt. Hóból faragta ki a bugylibicskájával.
Két óriási üveggolyó szemén sötét keretes pápaszemet hordott. Ettől lett igazi “tudós” ábrázata.
Karcsi még egy viharvert öreg útitáskát is odabiggyesztett a lábához. Aki ránézett, könnyen azt hihette, csak
megált kicsit nézelődni.
Bármennyire imponált, hogy “tudós hóemberünk” van, nem tudtam mit kezdeni vele. Én kedvesebb játszótársat
szerettem volna.
– Ez a tudós legyen a tied – mutattam rá ajándékozó kedvemben –, de nekem csinálj egy hókislányt! – mondtam,
kértem, és addig kunyeráltam, míg Karcsi újra munkához látott, pedig már jó erősen ránk alkonyult. De a sötétet
nem láttuk a hótól, a hideget nem éreztük a munkától. A kis Hó Katóval különben sem volt sok dolgunk.
Mire Karcsi kigömbölyítette a harangvirágforma szoknyáját, én is ott voltam az égszínkék selyemruhával.
Ahogy fölibe borítottuk, a szél ráredőzte, a hideg odafagyasztotta, és úgy állt a kis Hó Katón, mintha egyenesen reá
szabták volna.
Blúzocskáját föntről, a két karját jobbról-balról teletömtük hóval. Nem is volt abban semmi hiba, mert a
hóbarátnőm már a legelső percben ölelésre tárta szét gömbölyű karjait. Mégis a szeme volt a legszebb, a két
világoskék gombszeme. Hogy a mindig nevető száját hogyan és mivel festette Karcsi, örökre titok maradt, mert
nekem akkor fodrászgondjaim voltak.
Nemsokára két marék lobogó szalmával tértem vissza újdonsült barátnőmhöz. Csak nem hagyhattam csupaszon?
Hanem rátenni még Karcsi is alig bírta, mert a szél eszeveszetten cibálta, majdhogy el nem röpítette a két
szalmavarkocsot. Biztonság kedvéért még a fejkendőmet is felkötöttem Hó Katóra, mert már akkor foga volt a
télnek.
Karcsi percet sem tétlenkedett, hanem Hó Kató mellé egy pulit hömpölyített, hogy vigyázzon az immár
benépesült előkertre. Nekem csak a kutya nem tetszett, mert akkor még nem láttam fehér pulit. Mindentudó
barátom ezt a vereséget nem tudta elviselni. A kályhakürtőből annyi kormot zuhintott a kutyusra, hogy hibátlan
feketeségét az igazán pulinak született Bodri is megirigyelhette. (…)
1. Melyik foglalkozással nem találkozol a történetben semmilyen formában?
A:

szobrász

B: disznópásztor

C: szabó

D: postás

E: hajszobrász

2. Melyik szövegben szereplő szó lesz az első a betűrendben? (Ha összetett szó egyik tagjaként találod meg, az is
jó!)
A: puli

B: paprika

C: pápaszem

D: párna

3. Hány szó helyesírásában vétettem a szövegben?
A: 2

B: 3

C: 4

D: 5

E: egy sem

E: pocak

4. Hány 4 szótagnál hosszabb összetett szó szerepel az első három bekezdésben?
A: egy sem

B: egy

D: kettő

C: három

E: háromnál több

5. Melyik mondatban találsz azonos alakú szót (a szó toldalékos változatát találod)?
A: a mese utolsó mondatában
D: a részlet 18. mondatában

B: a részlet 6. mondatában
E: a részlet utolsó mondatában

C: egyikben sem

6. Melyik szövegben szereplő középfokú melléknév előzi meg a „legelő” szót a betűrendben?
A: jó

B: leghatalmasabb

C: legeslegkövérebb

D: legszebb

E: kedvesebb

7. Melyik sorban nem vétettem elválasztási hibát?
A: e-sze-vesz-et-ten
B: aty-a-fi-á-hoz
C: é-des-a-nyám
D: út-i-tás-kát
E: hó-em-be-ré-pí-tés
8. Melyik szót kell a szóelemzés elve alapján írnod?
A: fejkendőmet

B: hömpölyített

C: csinálj

D: tudós

E: Donászy

9. Keresd meg a mesét az interneten! Melyik melléknév ellentéte lesz jellemző Hó Kató barátnőjére?
A: igazmondó

B: rendszerető

C: egészséges

D: kíváncsi

E: fiatal

10. Melyik főnév rokon értelmű párja nem szerepel a mese részletében?
A: talány

B: szemüveg

C: cimbora

D: nyúl

E: macska

11. Mely szavakat párosítottam rosszul?
A: viharvert útitáska
D: hóból a bugylibicskájával

B: meg-meglökte a hópocakot
E: blúzocskáját teletömtük

C: ránk alkonyult

12. Mire nincs példa a szövegrészletben?
A: felszólító mondat
E: földrajzi név

B: összetett szó

C: névutós főnév

D: csak egyféle magánhangzót tartalmazó szó

6. osztály

KÖRÖSÖK MENTI LEVELEZŐS VERSENY ( magyar nyelvtan )

2. forduló

Olvasd el Fekete István novellájának részletét!
Csak még azt szeretném tudni, hogy teszem én ennek a vadállatnak a fejére a sapkát. Nyilván ki kell ereszteni.
A bestia megzörgette láncát a kóterben. Mintegy biztatásképpen. A lánc vége kilógott. Óvatosan felemeltem a
kosarat, és bevittem a szobámba. A lánc végét az ágyam lábához kapcsoltam, és kinyitottam a kosár ajtaját. A
bagoly kiugrott, nagy svungot vett, és: direkció az ablak. Persze a lánc visszarántotta.
Megjegyzem, ezt már mind az ajtóból néztem. Baglyom egy újabb lendülettel a gázcsőágyam lábtóli vasára
lendült. Oda már elég hosszú volt a lánc.
Közben felborzolta magát, kappogott, és mély megvetéssel nézett rám – újabb kínzójára.
Lakatos azt írja, hogy az uhu ritka okos állat, és teljesen megszelídül a jó bánásmód mellett. A lehető legszelídebb
ábrázattal próbáltam közeledni, melyet azonban uhum erős fújással és csattogással utasított vissza.
Eszembe jutott – azt hiszem, azt is Lakatos írja –, hogy szereti, ha hosszú tollal simogatják.
Honnan szerzek én most hosszú tollat? Irodánkban volt egy kitömött fácánkakas, erősen hervadó állapotban,
melyet principálisom ifjabb éveiben – valószínűleg tévedésből – lőtt. A fácán rövidesen kevesebb faroktollal
ékeskedett, én pedig nagy igyekezettel merültem bele a bonyolult simogatási műveletbe.
Óvatosan közelítettem az ágyam vasán trónoló uhuhoz. Már majdnem elértem, amikor ismét fellendült a levegőbe.
A lánc visszarántotta, de most már nem az ágyra szállt. Ott állt a régimódi mosdóm, lecsukható tetővel. Teteje
nyitva. Erre célzott. Igen ám, de rövid volt a lánc, azt már nem érte el, de elérte szobám egyetlen ékességének , a
porcelán mosdótálamnak peremét. A tál megbillent, az uhu csúszkált egy darabig rajta, majd lökött magán egyet, és
vissza az ágy végére. Drága lökés volt: szobám ékessége darabokban hevert.
Majd a guta ütött meg. Békésre hangolt ábrázatom eltűnt, és körülnéztem valami ütleg után, hogy a büdzsémet ért
durva sértést megtoroljam. Kereső topogásomat szárnyas jótevőm nagy érdeklődéssel figyelte. Buksi nagy fejét
forgatva kisért, és úgy látszik, megérezte, hogy baj lesz, mert előbbi vadsága mintha eltűnt volna, helyet adva
bizonyos joviális együttérzésnek.
Haragom persze hamar elszállt. Gondoltam, felhasználom ezt a kedvező lelki momentumot. Elő a fácánfarkot!

1. Melyik szó párja nincs a szövegben?
A: sebesség

B: hárpia

C: irány D: pillanat E: pénztárca

2. Hány ige helyesírásában vétettem a szövegben?
A: 1

B: 3

C: háromnál több

D: egyet sem

E: 2

3. Melyik szövegben szereplő szó a kakukktojás?
A: teszem

B: elérte

C: megtoroljam

D: lőtt

E: megérezte

4. Melyik ige következő alakját találod meg a szövegben? E/3., múlt idő, kijelentő mód, alanyi ragozás
A: szeret

B: visszaránt

C: ékeskedik

D: ír

E: elér

5. Melyik igének találod a szótári alakját a szövegben?
A: hitted volna

B: látszott

C: nézni fogjátok

D: közeledés

6. Melyik mondatban nincs ige?
A: 2.

B: 4.

C: 9.

D: 12.

E: mindegyikben van

E: kilógatta

7. Milyen ige nincs a szövegben?
A: cselekvést kifejező
B: történést kifejező
E: mindegyikre találunk példát a felsoroltak közül

C. létezést kifejező

8. Mire nincs példa a szövegben?
A: E/1, jelen idő, felszólító mód, tárgyas ragozás
B: E/3., jelen idő, felszólító mód, tárgyas ragozás
C: E/3., múlt idő, feltételes mód, alanyi ragozás
D: E/3., múlt idő, kijelentő mód, alanyi ragozás
E: E/1., jelen idő, kijelentő mód, tárgyas ragozás
9. Melyik állítás igaz?
A: A létige csak múlt időben szerepel a szövegben.
B: Minden ige igekötős.
C: Minden E/1. személyű ige jelen idejű.
D: Van a szövegben igéből képzett főnév.
E: A „hervad” igének ragozott igealakját is megtalálhatjuk a szövegben.
10. A szövegben hány segédigével képzett (összetett) igealakot találsz?
A: 3
B: 2
C: 5
D: egyet sem
E: 1
11. Melyik párosítás rossz? (a szövegre koncentrálj)
A: drága ékessége
B: porcelán mosdótálamnak
C: lökött egyet
D: vadállatnak a fejére
E: felhasználom ezt
12. Melyik állítás hamis? Ez a kérdés nem a szövegre vonatkozik.
A: Az igeidőket és igemódokat hatféleképpen állíthatod párba.
B: Az igéből főnevet nem tudunk képezni.
C: Főnevekből tudunk igét képezni.
D: A létige is kaphat igekötőt.
E: Az egyik segédige egy azonos alakú szó.

D: állapotot kifejező
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2. forduló

Olvasd el Móricz Zsigmond novellájának részletét!
Hull hó, hull a hó. Mint pajkos gyerekek kergetik, dobálják egymást a pelyhek. Homlokomat a hideg ablaküveghez
támasztom, s gyönyörködve nézem a bohó játékot. Hogy örülnek, hogy vigadnak, jön a karácsony.
– Karácsony, Karácsony… Varázslatos szó, gyermekkorom legrégibb emlékei: zsongó-bongó érzések támadnak fel
rá. Az első nagy álom, amit ébren láttam, az első nagyszerű tudás, melyre fölemelkedtem, az első eszme, amit
felfogtam.
Hull a hó, hull a hó, s eszembe jut minden.
Öklömnyi nagy ember voltam. Sindevész testű, bámészkodó szemű. Órákig gubbaszkodtam a nagyanyám meleg
karoszékében, s néztem a pattogó tüzet a kályhában, vagy a sűrűn hulló hópelyheket az ablakon túl. Zúgott, pergett,
zakatolt a varrógép, virágos szövetdarabok bújtak át a táncoló tű alatt, s mint idres-bodros ruhácskák bújtak ki a
túlsó oldalon. Édesanyám pihenés nélkül dolgozott rajtuk.
– Holnap karácsony – mondta. – Karácsonyra kész lessz az új ruha. Karácsonykor mindenkinek boldognak kell
lenni.
– Karácsony. Karácsony… Úgy csengett-bongott fülemben a szó, mint a varázsszavak, mikor dajkánk beszélt, mint
a varázsszavak, melyek gyógyitnak és rontanak. Súgva-búgva mondogattam és töprengtem rajta, vajon mit jelent
ez, jót vagy rosszat: Karácsony, karácsony…
– Édesanyám, mi az a karácsony? – kérdeztem végre.
Ő hosszan rám nézett és így szólt szelíden:
– Mi az a karácsony? Nagy ünnep. Örömünnep. Akkor született a Kisjézus, a világ megváltója… Télen született,
mert akkor volt legszomorúbb a világ, és ő örömet hozott rá… Ő adott minden örömet, ami télen van…
S tovább zúgatta a gépet, nem mondott többet. És bennem nagy megértés támadt.
Megértetem, kitaláltam, mért ünnep a karácsony! (…)
1. Melyikre nincs példa a szövegben?
A: névutó B: kötőszó C: kérdő névmás D: általános névmás E: kölcsönös névmás
2. Melyik állítás igaz a „Nagy ünnep.” mondatra?
A: Ez egy tagolatlan mondat. B: Ez egy minimális mondat. C: A mondat szavai azonos szófajúak.
D: A mondatban csak egyféle mondatrész van. E: A mondat fő mondatrészét nem kell pótolni.
3. Hány szóban hibáztam?
A: 2

B: egyben sem

C: 5-nél többen

D: 3-nál többen

E: 1

4. Melyik szó nem ugyanazt jelenti, mint a sindevész?
A: eleven

B: csenevész

C: nyeszlett

D: satnya

E: vézna

5. Melyik párosítás rossz?
A: született a Kisjézus B: zúgott a varrógép C: volt legszomorúbb a világ D: dobálják a pelyhek
E: nagy megértés
6. A szövegrészlet hanyadik mondatában nincs halmozott mondatrész?
A: 10. B: 20.

C: 2. D: 12.

E: 22.

7. „A főnévi igenév alany és tárgy is szokott lenni.” Erre a szövegrészletből is tudunk példákat hozni.
A: Ez az állítás hamis. B: Az állítás igaz, de csak az első felére tudunk példát találni a szövegben.
C: Az állítás igaz, de nincs egy példa sem a szövegben. D: Az állítás igaz, de csak a második felére találhatunk
példát a szövegben.
E: Az állítás is igaz és példákat is találunk mindkettőre.
8. Melyik állítás hamis?
A: Egy ige többféle igekötővel is szerepel a szövegben. B: Egy főnév egyszerű szóként és egy összetett szó
előtagjaként is szerepel a szövegben.
C: Többféle igenév is szerepel a szövegben. D: Egy mondatban megtalálható a szó és ellentétes jelentésű párja.
E: Az édesanyám szó nem minden mondatban alany
9. (Én)„néztem a pattogó tüzet a kályhában” Melyik állítás nem igaz?
A: Egy összetett mondat egyik tagmondata. B: A mondatban igei állítmány van. C: Az állítmánynak 3
bővítménye is van. D: Az állítmány tárgyas ragozású alakja ugyanolyan, mint az alanyi ragozású.
E: A mondat minden szaván rag van.
10. Az előző feladat mondatára gondolj! Melyik igaz?
A: A mondatban iránytárgy van. B: A mondatban eredménytárgy van. C: A mondat alanya főnév.
D: A mondatban szereplő jelző melléknév. E: A mondatban nincs mindegyik fajta bővítményre példa.
11. Melyik állítás nem igaz a novella címére?
A: Ilyen címen regény is van. B: A cím hiányos mondat lehetne. C: A cím egy jelzős szerkezet.
D: A cím mindkét szava főnév. E: A cím egyik szava képzőt rejt.
12. Melyik állítás nem igaz a szöveg felsorolt szavaira?
pajkos, bohó, varázslatos, első, táncoló, virágos
A: Mindegyik szó szerepel a szövegrészletben. B: Minden szó jelző a szövegben.
C: Ha betűrendbe rendeznénk őket, akkor a „pajkos” szó lenne a 3. melléknév.
D: Az egyik szónak a rokon értelmű párja is ott van a szósorban.
E: Nem minden szó szerepel összetett mondatban.
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2. forduló

Olvasd el az alábbi novellát, majd válaszolj az alatta lévő kérdésekre!
Tél (részlet)
Az ég nem volt borult, a csillagok mégis alig látszottak, s az újhold olyan volt, mint egy öreg sarló: keskeny és
fénytelen.
És nem történt semmi sehol, mintha valami öreg padlás lett volna az egész világ, ahol nem gurigáznak dióval az
egérkék, nem dobban a macska, s a gerendákra vetett öreg csizmák nem mesélnek már semmit az élet
lakodalmáról.
A hold azonban nőtt és fényesedett. A szél forgott, de még határozatlan volt, felkapott egy-egy marok száraz
levelet az avarból és szétszórta, s a levelek, mint holt lepkék szálltak erre-arra.
Az erdő várt, a mező várt, de ezen az éjszakán a nagy fák koronájában sziszegni kezdett a szél, a nádas délnek dőlt,
mintha valaki lenyomta volna. Aztán a szél váratlanul északira fordult, megvonaglott, mint a kígyózó ostor és
levágott a világra. A mogyoró barkáit szétszórta, a vadlibákat dél felé sodorta, s ez úgy hallatszott, mintha valaki a
fogát csikorgatta volna. Északról pedig feltorlódtak ijesztő, hamuszín fellegek.
Ebben a pillanatban már nem is lehetett elhinni, hogy tegnap még tanácstalan ténfergés volt a világ. A szél már
őrjöngött, a fák sikoltva verték össze ágaikat, a felhők itt száguldottak, a nádas leborult a vízre, az öreg róka ész
nélkül vágtatott hazafelé, a bagoly hátat fordított kuckójában a világnak, a mocsár vizét a hideg rázta, s az éjszaka
metszően szürke lett, mert millió tűfogával marni kezdte a világot a hó. De nem szállt le sehova, nem ragadt meg
az ágak hóna alatt, a patak vájújában, vén fák oldalán és a bokrok szoknyája alatt. Ez a hó még kemény volt, mint a
kristály cukor, melyet pattogva sepert a szél az éjszakában. Rideg volt ez a hó, mint a dermedés, nem állt szóba
senkivel, nem takarta le a vetéseket, a vackokon lapuló nyulakat, a házak tetejét, s a kazal lomha hátát. Csak vágott
és repült, szúrt és zizegett, mintha az északi éjszaka minden kaptára kiengedte volna fehér darazsait, mintha tudta
volna: tisztára kell seperni a földet, mire reggel lessz, megölni a tunya álmokat, öldöklő harcra hívni mindenkit, aki
él, mert jön valaki, aki verekedni akar, aki kardot hoz és mérleget, és pusztulni kell mindenkinek, aki nem érdemes
arra, hogy éljen.
Aztán lassulni kezdett a szél, s a hódara után nagy pelyhekben hullani kezdett a hó.
Aztán reggel lett.
A szél elállt, a hó már csak szálingózott. Hamvas felhők mögött volt a nap, de a táj fehér volt, világos és tiszta, és
most már mindenki tudta, hogy a világot birtokba vette az Idő negyedes fejedelme, a Tél.
1. Hány helyesírási hibát találsz a szövegben?
A: 4

B: 3

C: 5

D: egyet sem

E: 2

2. Mely melléknévnek nincs benne a rokon értelmű párja a szövegben?
A: szűk

B: barátságtalan

C: érdekes

D: csépel

E: tavasz

3. A szövegben találsz egy szót, amely a következő szófaj meghatározásához ad plusz információt: „Ez a szófaj a
névszók csoportjában van. Egyik fajtáját fokozni is tudod.” Melyik mondatban találod?
A: utolsó mondat
E: 2. mondat

B: 12. mondat

C: 4. mondat

D: 9. mondat

4. Hány egyszerű mondat van a szövegben?
A: több, mint összetett
D: 2

B: ugyanannyi, mint az összetett mondatból

C: egy sincs

E: 3

5. Melyik állítás nem igaz a szöveg első mondatára?
A: Csak mellérendelő viszonyt találunk.
B: Alárendelő és mellérendelő viszonyok egyaránt vannak a mondatban.
C: Van sajátos jelentéstartalmú tagmondat.
D: Ha a tagmondatokat egyszerű mondatként elemeznénk, lenne olyan tagmondat, ahol az állítmány 3 szóból áll.
E: A mondatban 3 melléknév van.

6. A szövegrészlet melyik tagmondata áll a legtöbb tagmondatból? Egy szót adok meg abból a mondatból.
A: bagoly B: egérke C: légy D: nyúl
E: róka
7. Melyikre nincs példa a szövegben?
A: névutós névszó B: középfokú melléknév
8. Melyik kifejezés a kakukktojás?
A: verték össze B: gerendákra vetett

C: főnévi igenév

C: harcra hívni

D: -t ragos főnév

D: öldöklő harcra

E: határozott számnév

E: szél forgott

9. Melyik állítás nem igaz arra a mondatra, amelyben a következő szavak rokon értelmű párjai szerepelnek:
minutum, poroszkálás?
A: A mondatban van ellentétes jelentésű szópár. B: Nincs olyan szó, amelyben csak zöngés mássalhangzó van.
C: Van a mondatban igéből képzett főnév. D: Tárgyas alárendelés található a mondatban.
E: Van olyan szó, amelyben teljes hasonulást találunk.
10. Egy összetett mondat egy részét látod:
„…és pusztulni kell mindenkinek, aki nem érdemes arra…”
Melyik állítás igaz?
A: A tagmondatok között mellérendelő viszony van. B: A teljes mondatban van állandó határozó (vonzathatározó).
C: Az egyik tagmondat alanya a „mindenkinek” szó. D: A kiragadott mondatrészletben 2 névmás van.
E: Ha a tagmondatokat elemzed egyszerű mondatként a részletben, az állítmányok ugyanolyan fajtájúak.
11. Melyik állításom nem igaz a szövegrészlet első 5 mondatára?
A: Van a mondatok között egyszerű mondat. B: Logikai minőség szerint mindkét fajta mondatra találunk példát (a
tagmondatokban).
C: A kiválasztott mondat igéi mind múlt idejűek. D: Több ellentétes mellérendelést is találunk a tagmondatok
között. E: A szövegrészletben van hangutánzó szó.
12. Nyomozz egy kicsit! Melyik állításom nem igaz a novellára?
A: Fekete István írta. B: A Jelenkorban jelent meg. C: Csak egy kötetben található meg a novella.
D: 1961-ben íródott. E: Ez a kép szépen kapcsolódik a novella tartalmához.

