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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.

Hogyan kezdődhet egy mese az alábbiak közül?
(A) Hol volt, hol nem volt...
(B) Egyszer volt, hol nem volt...
(C) Aki nem hiszi, járjon utána!
(D) Itt a vége, fuss el véle!
(E) Volt egyszer egy szegény...

2.

Jelöljétek meg a találós kérdés megfejtését! „Kis koromban nyersen esznek,
ízét adom a levesnek. Barátom a petrezselyem, egy csomóba kötik velem.”
(A) hagyma (B) répa
(C) retek
(D) mogyoró (E) zöldség

3.

Az alábbi titkosírás egy mesehős nevét rejti. Ki a mese írója?
ZSIÜPSTÜ EA PSOÁTRCKÉÁBNMY
(A) Csukás István
(B) Lázár Ervin
(C) Zelk Zoltán
(D) Fekete István
(E) Kányádi Sándor

4.

Jelöljétek meg azoknak a szavaknak a betűjelét, amelyekből megtudjuk, hogy
mi a „kintorna”!
(A) tornaszer (B) hangszer (C) tanszer (D) sípláda (E) verkli

5.

A következő szavak közül melyekben van kétjegyű mássalhangzó?
(A) vízszintes (B) lándzsa (C) község (D) bodzalekvár (E) nehézség

6.

Jelöljétek meg azokat a szavakat, amelyeket hosszú g-vel írunk!
(A) gu...ol
(B) fa...at
(C) lyu...at
(D) ma...ol
(E) ta...ol

7.

Alkossatok virágneveket az összekevert betűkből! Melyek lehetnek ezek közül keresztnevek is?
(A) ÓZSAR (B) CSÖKRINÖK (C) OBALYI (D) TÁNCIJ (E) LIOVA

8.

Mely magánhangzó beillesztésével kapunk értelmes szót a t...r szóból?
(A) á
(B) é
(C) e
(D) a
(E) ő

9.

A szavak szótagolása után jelöljétek meg azokat, amelyeknek az első szótagja
a bor-, és valóban a bor szóból származnak!
(A) borbély
(D) bordatörés

(B) borkóstoló
(E) borospince

(C) borászat

10. Melyik állat neve lesz az előtagja a következő összetett szavaknak?
-étvágy, -vakság, -alma, -torok, -szemet néz
(A) kutya
(B) egér
(C) tyúk
(D) farkas
(E) oroszlán
11. Az alábbi, három szóból álló felsorolások közül jelöljétek be azokat, amelyeknek minden szava helyesen van elválasztva!
(A) ed-ző, rend-őr, gomb-óc
(B) e-dző, csip-er-ke, pár-duc
(C) lán-dzsa, ing-ujj, Veszp-rém
(D) lánd-zsa, test-vér, And-rás
(E) ma-dzag, ban-dzsa, galy-lyak
12. Bontsátok szavakra az alábbi közmondást! Mit nem jelent az utolsó szó?
Kikoránkelaranyatlel.
(A) keres
(B) kér
(C) talál
(D) készít
(E) felvesz
13. Olvassátok el az alábbi mondókát! Melyik író mesehőse bújt el benne?
Csigabiga, gyere ki!
Ég a házad ideki!
Kapsz tejet, vajat,
Holnapra is marad!
(A) Csukás István
(B) Lázár Ervin
(C) Janikovszky Éva
(D) Fehér Klára
(E) Kormos István
A következő feladatot a válaszlap kijelölt helyén oldjátok meg!
14. Hetet egy csapásra
a) Hét kérdés következik, mindegyik megfejtésében szerepel a hetes szám. Írjátok le a megoldásokat!
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Hogy nevezzük a sokat alvó, álomszuszék embert?
Mit mondunk az eleven, pajkos gyerekre?
Milyen lakodalmat csapnak a népmesék végén a meseszereplők?
Melyik szólással fejezzük ki azt, ha valaki nagyon boldog?
Milyen csizmát húz az a meseszereplő, aki hatalmasakat tud lépni?
Hogy nevezzük azt a csalót, bűnözőt, akinek nagyon sok van a rovásán?
Milyen jelzővel fejezzük ki a szigorúan őrzött titkot?

b) A hármas is jellegzetes szám, például a magyar népmesékben. Gyűjtsetek minél több dolgot, fogalmat különböző népmesékből, amelyekben megjelenik a
hármas szám (pl. három kismalac stb.)!

