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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.

2.

3.

Mivel ismerkedik meg az az ember, aki megismeri egy ország históriáját?
(A) az ország földrajzával (B) a kormányzással
(C) a gazdálkodással
(D) az ország történelmével (E) az ország himnuszával
„Hóvirágot csókol az ősz,
ha ezt elhiszed, eszed szellős.”
Milyen az az ember, akinek az esze szellős?
(A) okos
(B) buta
(C) esztelen (D) értelmes (E) ostoba
Az alábbi mondatok közül melyik hibátlan?
(A) Két szál rózsa ilatozik a kertben.
(B) A vízben úszik egy hal.
(C) A tyúk testét tol fedi.
(D) A fijúk nagy halom rongyot gyűjtöttek.
(E) Egy szép fa áll az udvaron.

4.

Mely szavak toldalékolt alakjai írhatóak az üres helyekre a következő szólásban? „Ne ........., míg engem .........!”
(A) szól
(B) fél
(C) néz
(D) lát
(E) vár

5.

Mely szavak jelölnek uralkodót az alábbiak közül?
(A) cár
(B) császár (C) gróf
(D) herceg

6. Mi lehet mindhárom szó előtagja?
		
......tészta, ......nadrág, ......repedés
(A) üveg
(B) csiga
(C) cső
(D) hajszál

9.

Rakjátok a betűket a helyes sorrendbe! Melyik gyümölcs közülük?
(A) ERYCZESSEN
(B) CKABRA
(C) LSANCÁ
(D) LOFIKRA
(E) YDNEIN

10. Melyiket írjuk kk-val?
(A) óra...or (B) ci...

(C) ba...ancs (D) ma...

(E) ve...er

11. Pótoljátok a hiányzó ékezeteket! Hány hosszú magánhangzó lesz összesen a
szavakban?
POSTAS, VIZES, DICSERET, NYIT, KITUNO
(A) 4
(B) 5
(C) 6
(D) 7
(E) 8
12. A galóca szóban elbújt egy másik szó. Mi lehet a jelentése?
(A) a csikósok kalapja
(B) a ló nevének becézése (C) fából készült pad
(D) a lótolvaj népies neve (E) a padló tréfás kifejezése
13. Egészítsétek ki az alábbi szólásokat, közmondásokat egy-egy településnévvel
(esetenként ragozott formában)! Hányszor fordul elő az a helységnév, amel�lyel a legtöbbször tudtátok pótolni a hiányos mondatokat?
Egyszer volt …………. kutyavásár.
Nem oda ……………..!
Mehet …………… zabot hegyezni.
Több is veszett …………….!
Nem egy nap alatt épült ……………… vára.
(A) egyszer (B) kétszer
(C) háromszor (D) négyszer (E) ötször
A következő feladatot a válaszlap kijelölt helyén oldjátok meg!

(E) szultán

(E) szíj

7.

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

8.

Hány keresztnév bújt el a betűláncban?
GÁBORBÁLAJOSZKÁRPÁDÁMÓRITAMÁSOMARCELL
(A) 7
(B) 8
(C) 9
(D) 10
(E) 11

14. a) Fekete István Vuk című regényének szereplői bújtak el a mondatokban. Keressétek meg az elbújt állathősöket, majd nevezzétek meg, milyen állatokról
van szó!
		 Táskát cipel Károly.
		 Barkát tettem a vázába.
		 Múltkor láttalak a moziban.
		 Ráléptem egy kavicsra, kibicsaklott a bokám.
		 Cintányér van a bohóc kezében.
		 Karakószörcsök egy magyarországi település neve.
		 Szúnyogok lepték el a vízpartot.
		 Szigorú az új tanító néni.
b) Írjatok további állatszereplőket a Vukból! Nevezzétek meg, milyen állatot
rejtenek a regénybeli nevek!

