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8.

Az alábbi betűhalmazokból egy-egy keresztnevet lehet kirakni. Melyikkel
egészíthető ki Prokofjev zenés meséjének címe: ... és a farkas?
(A) TEDERBANT
(B) DUJIT
(C) RÓFAL
(D) TÉREP
(E) URALA

9.

Jelöljétek be azokat a felsorolásokat, amelyeknek minden szava helyesen van
elválasztva!
(A) meg-ál-ló, in-flu-en-za, ref-lex-ek (B) ki-sebb, ta-xi-so-főr, me-ne-dzser
(C) Mik-ló-sék, tech-ni-kum, vas-u-tas (D) lo-pó-dzik, csö-kö-nyös, e-lér-te
(E) ta-kács-ot, ren-dőr-ség, é-des-ség

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

Hogyan szoktak a népmesék végződni? Jelöljétek meg a szokásos mesebefejezéseket!
(A) … s boldogan éltek, mint hal a vízben. (B) Aki nem hiszi, nézzen utána!
(C) Még ma is élnek, ha meg nem haltak. (D) Itt a vége, fuss el véle!
(E) … holnap legyenek a ti vendégeitek!

2.

A következő szólásokban, közmondásokban néhány szót rokon értelmű párjával váltottunk ki. Összesen hány szót helyettesítettünk?
Éhes sertés makkal álmodik.
Egyszer volt Budán ebvásár.
Kerülgeti, mint cica a meleg kását.
Addig megy a kancsó a kútra, amíg el nem törik.
(A) 4
(B) 5
(C) 6
(D) 7
(E) 8

10. Hány legalább 2 betűs, értelmes szó bújt el a BUSZMEGÁLLÓ szóban? (Az
esetleges kereszt- és vezetékneveket ne számoljátok bele!)
(A) 5
(B) 6
(C) 7
(D) 8
(E) 9

3.

Az alábbiak közül kik szerepelnek Kipling A dzsungel könyve című művében?
(A) Akela
(B) Karak
(C) Ká
(D) Balu
(E) Aromo

4.

Mi a kokojsza?
(A) törpe mesehős
(D) egzotikus madár

12. Az anagramma egy név betűinek olyan játékos összekeverése, amelynek eredményeképpen egy új értelmes szó, kifejezés vagy esetleg mondat jön létre.
Az alábbi anagrammákból magyar vagy külföldi írók, költők neve rakható ki.
Jelöljétek be a magyarokat!
(A) FEKTETVE ÁSNI (B) DELEKBEN EKE (C) NA RENDES
(D) PORTÁSNŐ FEDI (E) IKRÁT TAKARÓ SÓLYOM

(B) fekete áfonya
(C) népi hangszer
(E) kukoricalisztből főzött, túróval ízesített étel

11. Kétjegyű mássalhangzó vagyok, Ó-val és Ő-vel is értelmes szót alkotok. Találjátok ki, hogy ki vagyok!
(A) L
(B) LY
(C) SZ
(D) CS
(E) J

5.

Jelöljétek meg azokat a felsorolásokat, amelyeknek minden szavát helyesen
írtuk!
(A) vállik, intelligens, állvány
(B) róla, fillér, általános
(C) elem, hallgat, ballag
(D) szálás, málik, tőlem
(E) porcelán, fullánk, istálló

6.

A következő szavakból milyen sorrendben hiányozhatnak a j és ly betűk?
kedé..., f...ord, he..., pa...or, tava...
(A) j, j, ly, j, ly
(B) ly, j, j, j, ly
(C) ly, j, ly, j, ly
(D) j, ly, ly, j, ly
(E) ly, j, j, j, j

A következő feladatot a válaszlap kijelölt helyén oldjátok meg!

Melyik keltezés helyes?
(A) 1848. márciusában
(B) 1848. március 15-én (C) 1848. márciusban
(D) 1848 március havában (E) 1848 márciusának végén

14. Írjatok egy mesét a következő szavak felhasználásával: fergeteg, zsákmány,
suhint, füllent, hórihorgas, fancsali! A témát magatok választhatjátok meg, de
mindenképpen szerepeljenek ebben a mesében állatok. A mese terjedelme ne
haladja meg az egy oldalt!

7.

13. Egy ismert magyar közmondást láthattok titkosírással. A megfejtéshez használjátok az ábécét! Mit jelent ez a közmondás?
RNYJ KUCS CSHSMOSZ GÖY.
(A) A meggondolatlan fecsegés gyakran káros.
(B) Több személy véleménye biztosan helytállóbb.
(C) Összefogással a gyengébbek diadalmaskodhatnak az erős felett.
(D) Gyakori, hogy valaki többet akar, mint amennyit el bír végezni.
(E) Többre megy az ember megfontolással, mint puszta erőszakkal.

