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Az 1-13. feladatok megoldását a válaszlapon a megfelelő helyre tett X-szel jelöljétek! Előfordulhat, hogy egy feladatban több válasz is helyes.
1.

(D) keszeg

(E) jelentkezik

(B) ...virág

(C) ...csákány (D) ...bolt

(E) ...verem

Jelöljétek be a népneveket!
(A) tót

4.

(C) kezes

Az alábbi szavak közül melyiknek lehet a jég az előtagja úgy, hogy azzal értelmes összetett szót képez?
(A) ...madár

3.

(B) kézbesít

(B) jász

(C) bajor

(D) varsa

(E) szkíta

Mely szólásokban, közmondásokban szerepel a kenyér szó (akár ragozott formában is)?
(A) Megette a ... javát.
(B) Ha megdobnak kővel, dobd vissza ...
(C) ... lehet kenni.
(D) Több nap, mint ...
(E) Kerülgeti, mint macska a forró ... .

5.

Irodalmi emlékeitek alapján a felsorolt tisztségek közül melyekkel találkozhatunk egy középkori magyar királyi udvarban?
(A) jegyző

6.

7.

(B) pohárnok (C) ajtónálló (D) alabárdos (E) étekfogó

Válasszátok ki a felsoroltak közül a görög mitológia női isteneit!
(A) Aphrodité
(D) Apolló

(B) Héra
(E) Pallasz Athéné

(C) Hermész

Mely idézetek származnak Petőfi Sándor János vitéz című művéből?
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

„Dúlt-fúlt Iluskának gonosz mostohája.”
„A franciák földje gyönyörű tartomány…”
„Szerelem tüze ég fiatal szivében…”
„Szép vagy, alföld, legalább nekem szép!”
„Mint az őrült, ki letépte láncát…”

Az alábbi szavak közül jelöljétek meg azokat, amelyeket hosszú ú-val is le
lehet írni!
(A) áru

Az alábbi szavak közül melyik származik a kéz alapszóból?
(A) kezel

2.

8.

9.

(B) daru

(C) falu

(D) kapu

(E) batyu

Az alábbi mesealakok közül melyik medve?
(A) Balu
(D) Bogáncs

(B) Vackor
(E) Bruckner Szigfrid

(C) Bagaméri

10. Válasszátok ki az alábbiak közül azokat a verssorokat, amelyekben van felszólító módú igealak!
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

„Jer, ha mondom, / rontom-bontom…”
„Majd meglátod, hogy mi fut / Rajta át a fejedbe…”
„Ugye fáj? / Hát ne kiabálj.”
„Ejnye, vajon mit szemlélhet?”
„Vagy tán azt az embert, / Ki amott a kendert / Áztatóba hordja?”

11. Milyen álruhákban, szerepekben jelent meg és leckéztette meg Döbrögit Lúdas Matyi?
(A) talján építőmester
(D) doktor

(B) udvari bolond
(E) erdész

(C) udvari szabómester

12. Jelöljétek meg a helyesen szótagolt szavakat!
(A) Vesz-prém-ben
(D) messz-i-re

(B) mad-zag-gal
(E) er-e-det

(C) ki-rály-lyal

13. Jelöljétek meg azokat a szavakat, amelyeket helyesen toldalékoltunk a -val,
-vel raggal!
(A) könyvel

(B) hellyel

(C) meggyel

(D) vadászszal (E) juhval

A következő feladatot a válaszlap kijelölt helyén oldjátok meg!
14. Írjatok össze minél több, de legalább 5 olyan mesét vagy más irodalmi művet,
amelyekben jelentős szerepe van egy vagy több állatnak! Válasszatok ki egy
állatszereplőt ezek közül, amelyik számotokra a legkedvesebb, és választásotokat indokoljátok!

