
Kőrösi Csoma Sándor-Péterfy Sándor Általános Iskola  
Péterfy Sándor Tagintézménye  
8800 Nagykanizsa, Attila utca 2.  2021/2022. 

 

 
1 

PÉTERFY TANULMÁNYI VERSENY 

  ÁLTALÁNOS MŰVELTSÉGI CSAPATVERSENY  

3. osztály 

 

1. Melyik szavak ellentétes jelentésűek?  Karikázd be azt, ahol az összes igazi ellentétpár 

betűjelét felsoroltuk! 

a. langaléta – égimeszelő 

b. tunya – serény 

c. csinos – bájos 

d. jön – megy 

e. fortélyos – ostoba 

f. sebes – lassú 

 

A) a, b, c B) a, b, e, f  C) b, d, e D) b, d, e, f 

 

2. Melyik szó lehet ige is és főnév is? Keressétek meg, és az eléjük írt betűket összeolvasva 

alkossatok egy új szót! 

K hall 

CS nyír 

V vár 

A tér 

ZS tőr 

R követ 

Á tol 

A él 

 

A) zsák B) avar C) csak D) csavar 
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3. Néhány szót kiemeltünk a széncinege életével kapcsolatosan. Melyik a helyesen írt 

szóalakjuk?  

Írd a megfelelő jelet (1, 2, X) a tipposzlopba! 

 

1 2 X Tipp 

tojó tolyó tojo  

Velenceitó Velencei-tó Velencei tó  

Dunántul Dunántúl Dunán-túl  

pofa foltya van pofafoltlya van pofafoltja van  

leleményességük leleményeségük leleményességűk  

javítlyuk javítjuk javitjuk  

széncinege tanösvény Széncinege Tanösvény Széncinege tanösvény  

leggyakoribb leg gyakoribb leggyakorib  

lombhullato lomb hullató lombhullató  

búlyik bújik bujik  

 

A) 1-es tippet 2-szer kellett írni 

B) Kevesebb X tipp van, mint 2-es 

C) Az 1-es és 2-es tippek száma egyenlő 

D) Az 1-es tippek számának fele az X tippek száma 

 

4. Összesen hány lába van a szólásokban, közmondásokban szereplő állatoknak?  

Bizonytalan, mint a _________________________ vacsorája. 

Ha _________________________ nincs, _________________________ is jó. 

_________________________ mondja _________________________, hogy nagy fejű. 

Futkos, mint _________________________ a falon.  

Nyeli, mint _________________________ a nokedlit. 

 

A) 26 B) 22 C) 30 D) 2 
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5. Hogyan kell Bartha Alexandrának helyesen elválasztania a nevét? 

Segíts neki, jelöld a helyes formát! 

A) Bart-ha A-le-xand-ra B) Bar-tha  A-le-xand-ra 

C) Bar-tha   Alex-and-ra D) Bar-tha   Al-e-xand-ra 

 

6. Melyik részlet szerepel Petőfi Sándor valamelyik versében?  

a. „Amikor paripám táncol,”  

b. „Kiülök a dombtetőre,” 

c. „Volt egy ember, nagybajúszos.” 

d. „Elefánt úr, jó napot,” 

e. „Kik szabadon éltek-haltak,” 

 

A) a, b, e B) a, c, e C) b, c, e D) b, c, d 

 

7. Mennyi a következő műveletsor eredménye: 20∙9+2∙100+60∙4? 

A) 197 B) 520 C) 620 D) 1040 

 

8. Hány hamis állítást találtok?  

a. 1 km-50 m > fél km + 450 m  

b. 2 dl- 50 cl = 1 l   75 cl  

c. 6 nap > 168 óra  

d. 1030 g < 1 kg 30 dkg  

e. 3 óra + 100 perc= 5 óra - negyed óra  

 

A) 2 B) 3 C) 4 D) 5  

 

9. Melyik a legnagyobb római szám? 

A) CDXXXV B) DXVI C) DCLXI D) DCCIX 

 



Kőrösi Csoma Sándor-Péterfy Sándor Általános Iskola  
Péterfy Sándor Tagintézménye  
8800 Nagykanizsa, Attila utca 2.  2021/2022. 

 

 
4 

10.  Százlábú Anasztázia a hét minden napján mind a száz lábára tiszta zoknit húz. Hétfőn reggel 

5 órakor Százlábú Anasztázia elkezdte kimosni az összes előző heti piszkos zoknit. Egy mo-

sásra száz zokni fér a mosógépbe, és egy mosás egy óráig tart a zoknik mosógépbe betéte-

lével és kivételével együtt. Mikor fejezi be a mosást, ha két mosás között 5 perc szünetet 

tart? 

 

A) 12 óra 35 perckor B) 12 órakor C) 13 órakor D) 12 óra 30 perckor 

 

11. Lóri háromszor dobott egy szabályos dobókockával, majd a dobott számokat összeszorozta. 

Melyik számot nem kaphatta eredményül? (A szabályos dobókocka oldalai 1-6-ig pöttyö-

zöttek, a szemközti lapokon lévő pöttyök számának összege 7.) 

 

A) 70 B) 30 C) 10 D) 90 

 

12. Melyek nem tartoznak a felszínformák közé? 

a. domb 

b. folyó 

c. köd 

d. völgy 

e. eső 

f. hegy 

 

A) b, c, e, f B) a, c, e 

C) a, b, c, e D) b, c, e 

 

13. A szavak összekeveredtek, rakj rendet köztük! A kapott közmondáson mit kell értenünk?  

fél           tisztaság             A          egészség 

 

A) Félig nem lehet egészségesnek lenni. B) Minden este moss fogat! 

C) Az egészségnek egyik feltétele a tisztaság. D) A vírusok mindenkit megbetegítenek. 
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14. kolompér, földialma, pityóka   Melyik növény régies nevei ezek? 

A) alma B) paradicsom C) burgonya D) kukorica 

 

15. Melyik szavak hiányoznak a szövegből? 

A gyékény a nádas, mocsaras területeken gyakori. __________ méter magas növény. Leve-

lei hosszúak, __________. Szára szivacsos.  __________ virágzata van. Leveleiből szőnye-

get, kosarat, kalapot, papucsot, lábtörlőt fonnak. 

 

A) 8-10 méter, szélesek, „torzsa” B) 1-2 méter, keskenyek, „buzogány” 

C) 1-2 méter, szárazak,  „ fészek” D) 8-10 méter, illatosak, „toboz” 

 

16. Friss hírek… Melyik dalra ismersz rá a humoros megfogalmazást olvasva? 

Friss hírek olvashatóak az Erdő Népében: 

Hegedűs Géza művészúr feleségül kérte Szúny Olgát, a csinos vérszívót. Az esküvő megszer-

vezésében és lebonyolításában az erdei állatok legjava segédkezett. A főmenü      elkészíté-

séhez a híres Mekk Eleknét kérték fel séfnek. Az esküvő azonban botrányba fulladt, ugyanis 

eddig ismeretlen okok miatt a vőlegény eltávozott a helyszínről. 

 

A) Járok egyedül B) Most viszik, most viszik 

C) Cickom, cickom D) Házasodik a tücsök 

 

17. Milyen hangszert látsz a képen? 

 

 

 

 

 

 

 

A) cimbalom B) gitár C) tekerőlant D) citera 
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18. Szolfézsmatek 

1. Egy egész értékű hangban 4 db negyedhang (tá) van. 

2. Egy szünet 2 nyolcad hangot ér. 

3. Az egész hang értéke egyenlő egy egész szünettel. 

4.  Két tá hang 3-at ér. 

 

A) Mindegyik állítás igaz B) A 2. és 4. állítás hamis 

C) Az 1. és 2. állítás igaz D) Három igaz állítás van 

 

19. Tegnap óta nem megy ki a fejemből ez a dallam. Tudjátok, melyik ez a dal? 

 

 

 

A) Hopp Juliska  B) Megismerni a kanászt 

C) Menetel az ezred D) Csipkefa bimbója 

 

20. Hány évenként rendeznek olimpiát? 

A) kettő B) három C) négy D) öt  

 

21. Testmozgás, sportolás előtt végezzük bemelegítés céljából. Mi az? 

A) gimnasztika B) edzés C) futás D) tömegsport 

 

22. Egy labdarúgó csapatnak hány játékosa van a pályán kapussal együtt? 

A) hat B) tíz C) tizenegy D) tizenkettő  

 

 

 


