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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.

Az alábbi szavak közül melyik származik az áll alapszóból?
(A) állítmány (B) állvány

2.

(B) ...sajt

(B) muszka

(C) talján

(E) orda

(D) oláh

(B) Ismerik, mint a rossz ... .
(D) Rossz ... nem vész el.

(B) szablya

(C) dárda

(D) pattantyú (E) aknavető

Válasszátok ki a felsoroltak közül a római isteneket!
(A) Neptunusz
(D) Ámor

7.

(E) ...sün

Olvasmányemlékeitek alapján az alább felsoroltak közül mely fegyverek, harci eszközök szerepelnek az Egri csillagokban?
(A) kopja

6.

(C) ...persely (D) ...láb

Mely szólásokban, közmondásokban szerepel a pénz szó (akár ragozott formában is)?
(A) Ki korán kel, ... lel.
(C) ... beszél, kutya ugat.
(E) Nem mind ..., ami fénylik.

5.

(E) állomás

Jelöljétek be a népneveket!
(A) vogul

4.

(D) állag

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

3.

(C) állapot

(B) Papirusz
(E) Vulkánusz

(C) Rébusz

Mely idézetek származnak Molnár Ferenc A Pál utcai fiúk című regényéből?
(A) „Folytassa, Kertész! Wallenberg, ne nézze az óráját! Elfelejtettem bejelenteni, hogy a következő órán földrajz helyett is számtan lesz…”
(B) „Az lenne csak a dicső, fiúk, ha főtisztet tudnánk fogni! A legszebb sátorban szokott lenni az olyan.”
(C) „Az 1., 2. és 3. számú erődök a Mária utcai rész felől védik a grundot.”
(D) „Inkább fojtsatok vízbe, és verjetek agyon, de én ugyan nem leszek áruló,
mint valaki, aki ott áll, ni…”
(E) „Azért jöttünk össze, hogy Hegedűs hadnagynak és társainak az ügyét
megvizsgáljuk. A cselekedetek arra vallanak, hogy árulók.”

8.

Az alábbiak közül mely szavakat lehet j helyett ly-nal is leírni?
(A) rojt

9.

(B) fogja

(C) fojt

(D) sújt

(E) buja

Melyek népmesék az alábbiak közül?
(A) Világszép nádszálkisasszony
(C) A rettenthetetlen ólomkatona
(E) A Négyszögletű Kerek Erdő

(B) A csillagszemű juhász
(D) Süsü, a sárkány

10. Jelöljétek meg azokat az idézeteket, amelyekben van névmás!
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

„Ott ily regényes dolgok nem történnek.”
„Ne válasszunk magunknak csillagot?”
„Én ábrándoztam s szóltam Erzsikéhez…”
„Ha elszakaszt a sors egymástul minket…”
„Kalmár szellő járt a szomszéd mezőkön…”

11. Olvasmányélményeitek alapján jelöljétek meg azokat az építményeket, amelyek a török építészeti kultúrának a részei!
(A) dzsámi

(B) türbe

(C) zikkurat

(D) mecset

(E) minaret

12. Az alábbi szavak közül melyeket bontottuk helyesen szóelemeire?
(A) fel-ad-ó-k-nak
(D) vár-j-unk

(B) szép-ül-het-ünk
(E) szép-ít-gett-ünk

(C) fest-ők-é

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

(B) Károlyjal (C) Mikszáthtal (D) Arannyal (E) Rátzcal

A következő feladatot a válaszlap kijelölt helyén oldjátok meg!
14. Írjatok össze minél több, de legalább 5 irodalmi példát a bátorságra, helytállásra! (Például egy bátran viselkedő hős, aki megvéd vagy megment valakit.)
Ezután az egyiket kiválasztva fogalmazzátok meg 4-5 mondatban az adott példázat erkölcsi tanulságát, üzenetét!

