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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. Melyik vezetéknév jelent eredetileg valamilyen foglalkozásnevet?
(A) Varga
(B) Lukács
(C) Szabó
(D) Bognár (E) Kádár
2.
3.

4.

5.

Jelöljétek be a négylábú mitológiai lényeket!
(A) főnix
(B) kentaur (C) egyszarvú (D) szirén

(E) sellő

Mely idézetek származnak Arany János Toldi című művének első énekéből?
(A) „Szép öcsém, miért állsz ott a nap tüzében?”
(B) „Hej, ha én is, én is köztetek mehetnék…”
(C) „A puszta, mint a tenger, feküdt körülötte…”
(D) „Markos gyerek volt ő, husz legényen kitett…”
(E) „Elvonúl a hadnép hosszu tömött sorban…”
Jelöljétek be azokat a szópárokat, amelyekben a két alkotóelem (egy idegen és
egy magyar szó) megfelelői egymásnak!
(A) klaviatúra – kottatartó
(B) agresszív – erőszakos
(C) toleráns – udvarias
(D) generáció – nemzedék
(E) manipulál – befolyásol
Az alábbi indián nevek közül melyek szerepelnek Karl May Winnetou című
regényében?
(A) Incsu Csunna
(B) Tangua
(C) Csingacsguk
(D) Magua
(E) Nso Csi

6.

Mely irodalmi művek játszódnak szigeten?
(A) Cooper: Az utolsó mohikán
(B) Verne: Kétévi vakáció
(C) Kästner: A repülő osztály
(D) Golding: A Legyek Ura
(E) Defoe: Robinson Crusoe

7.

Híres verskezdeteket olvashattok magánhangzók nélkül. Fejtsétek meg az eredeti idézeteket, és jelöljétek meg a gyerekverseket!
(A) HRP TC HRM LTT MGNYLTT KTYTR
(B) SHLLSLT DMTR BT VLT MNT HT KR
(C) HRMNCKT VS LTTM N MGLPTS KLTMNY
(D) FT RBG KCS KCS RJT L HRGS
(E) JMLYBL FLZNG CSNGLNGLNG SZNCSNG

8.
9.

Mely szavak származnak az AD alapszóból?
(A) adat
(B) adó
(C) adomány (D) adogat

(E) adag

Mely szólás jelenti azt, hogy valaki sokat ivott, részeg?
(A) felönt a garatra
(B) hízik a mája
(C) szalad a konyha
(D) félreáll a kontya
(E) megereszti a gyeplőszárat

10. Csukás István Süsü, a sárkány című meséjéből a kóbor királyfi dalát idézzük,
de a sorokat összekeverve. Válasszátok ki az egyetlen helyes sorrendet!
1. Könnyű engem megtalálni
2. Hol nagyok a gondok-bajok
3. Itt vagyok és amott vagyok
4. Én vagyok a jó királyfi
(A) 3., 2., 1., 4. (B) 2., 3., 1., 4. (C) 4., 3., 1., 2. (D) 4., 1., 3., 2. (E) 3., 1., 2., 4.
11. Az alábbi szópárok mindegyikében találtok elrejtve egy-egy állatnevet. Azokat
a szópárokat jelöljétek meg, amelyeknek mindkét tagjában azonos osztályba
tartozó állatok találhatók (pl. mindkettő emlős, vagy mindkettő madár stb.)!
(A) toborzó – megérint
(B) takarékos – ajakrúzs
(C) furcsaság – zsebtolvaj
(D) küszködik – parancsukat
(E) ablakpárkánya – hadarunk
12. Mely művek íróinak vezetékneve kezdődik azonos kezdőbetűvel?
(A) Kincskereső kisködmön (B) A hét krajcár
(C) Tüskevár
(D) Szent Péter esernyője
(E) A láthatatlan ember
13. Mely földrajzi nevek szerepelnek Arany János A walesi bárdok című művében?
(A) London (B) Sire
(C) lord-major (D) Milford (E) Wales (Velsz)
A következő feladatot a válaszlap kijelölt helyén oldjátok meg!
14. Befejezésül Heltai Gáspár egyik állatmeséjét olvashatjátok, de a kis mese végét
nektek kell kitalálnotok. Írjátok le, hogyan végződik az állatok kalandja, és az
állatmeséknek megfelelően tanulságot is fogalmazzatok meg a mese végéhez!
Az egérről, a békáról meg a héjáról
Egy egér futkosott a patak partján, és át szeretett volna menni a vízen. Találkozott egy békával és tanácsot kért tőle, hogyan juthatna át. A béka fogott egy
fonalat, odakötötte az egér lábát a saját lábához, és így szólt: Ülj a hátamra, és
átviszlek. Kapaszkodj erősen! Az egér a béka hátára ült, az pedig beugrott a
vízbe és úszni kezdett. De a víz közepén alámerült, és az egeret kezdte maga
után húzni a fenék felé. Az egér látva a béka szándékát, viaskodni kezdett vele.
Ekkor meglátta az egeret egy héja, és …

