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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.

Ki az írója az alábbi, eszperente nyelven tömörített mesének? „Egy telhetetlen,
kerekded, cseppet sem eszes medve fecseg s eszeget reggel-este.”
(A) Milne
(B) Andersen
(C) Grimm testvérek
(D) Tolsztoj
(E) Saint-Exupéry

2.

Az alábbi 3 szóból álló felsorolások közül jelöljétek be azokat, amelyeknek
minden szava helyesen van leírva!
(A) Lajos, bályos, folyékony
(B) homályos, komoly, jobb
(C) hely, pisztoly, gallyaz
(D) helyes, talaly, sompolyog
(E) süllyed, tavaly, ujjongó

3.

4.
5.

8.

Az állatnevek betűi összekeveredtek. Állapítsátok meg, hogy ezen állatok közül melyik tud repülni!
(A) ánkiple (B) ívózli
(C) podrelá (D) laligónp (E) szagitli

9.

Mely állítások igazak a következő igére: olvastatok?
(A) jelen idő, T/2., cselekvést fejez ki (B) múlt idő, T/2., történést fejez ki
(C) múlt idő, T/2., cselekvést fejez ki (D) jövő idő, E/1., történést fejez ki
(E) jelen idő, E/1., cselekvést (műveltetést) fejez ki

10. Kit szelídített meg a kis herceg Saint-Exupéry regényében?
(A) rózsát (B) elefántot (C) óriáskígyót (D) rókát (E) egyiket sem
11. Egészítsétek ki a hiányzó betűkkel az alábbi szavakat, majd cseréljétek fel az
összetett szavak két tagját! Melyikből nem lesz értelmes szó?
(A) ök…rszem (B) aut…ment… (C) vers…nyl… (D) m…emlék (E) óv…nő

Az alábbi mondatokban találhattok olyan értelmes szót vagy szavakat, amelyek a szóhatárok átlépésével, de a szótaghatárok megtartásával jönnek létre.
Melyekben találtok igéket?
(A) Pista sakkozik Ferivel.
(B) Az udvaron Zsuzsa rollerezik a pajtásával.
(C) A király a kedvenc vitéze nélkül ment a harcba.
(D) A vásáron ezer gebét akartak eladni.
(E) A halász lóra pattant.

12. Állítsátok betűrendbe a dőlt betűs szavakat, majd olvassátok össze az utolsó
előtti betűket! Az így kapott szónak melyek a szinonimái?
		
zsálya, veréb, frakk, kávé, füzet
(A) gőgös
(B) rátarti
(C) kapzsi
(D) pazarló (E) önhitt

Ne kételkedjetek a két l-ben! Mely szavakat írjuk ll-lel?
(A) zölde...
(B) tiszte...
(C) kevese... (D) szégye...

(E) helyese...

A következő feladatot a válaszlap kijelölt helyén oldjátok meg!

Mely szavak jelentenek foglalkozást?
(A) tímár
(B) bognár (C) tornác

(E) kantár

(D) kádár

6.

Melyik mondat végére illene más írásjel?
(A) Jaj, de fáj a fogam!
(B) Mit képzelsz magadról!
(C) Gyertek holnap moziba.
(D) Bárcsak elmondhatnám, mi bánt!
(E) Gyerekek, gyertek gyorsan, megjöttek a nagyiék!

7.

A következő főnevekhez –val, -vel, -vá, -vé ragot kapcsoltunk. Mely válaszlehetőségben szerepelnek csak helyesen írt szavak?
(A) karddal, meggyel, királyjá
(B) kedvvel, méhvel, ponttyal
(C) bölccsé, minddel, juhval
(D) sóbálványá, könyvvel, földdel
(E) Kossuthtal, Papp-pal, Marcellal

13. Írók, költők nevét rakhatjátok ki az alábbi kitalált „nevek” betűiből. (A kis- és
nagybetűk nem számítanak.) Kik magyarok közülük?
(A) Főpeti Rondás
(B) Ranya Soján
(C) Zsejfó Tatlia
(D) Vel Lojtoszt
(E) Róvar Ilenád

14. Fejtsétek meg a válaszlapon található keresztrejtvényt, majd magyarázzátok
meg röviden a megfejtésként kijött közmondás értelmét! (Akkor is töltsétek ki
a vízszintes sorokat, ha a megfejtést már hamarabb kitaláltátok!)
Meghatározások: 1. Apró termetű erdei lény. 2. Ezen repülnek a boszorkányok. 3. Ilyen lábon forognak a mesebeli paloták. 4. Ő a csodák csodája, a
híres varázsló. 5. Hatalmas termetű mesebeli lény. 6. December 6-án jön apró
ajándékokkal. 7. A csillagszemű ……. – híres mesénk címe. 8. Boszorkány
más néven. 9. „Csiribiri, csiribiri, …….” 10. Igazságos királyunk. 11. Népmesékben a csizma jelzője lehet. 12. ……. Elek, híres meseírónk. 13. „Volt
egy török ……., sose látott tehenet.” 14. Kurta farkú …….. 15. Az 1848/49-es
forradalom és szabadságharc költője. 16. Csodás képességű ló a népmeséinkben. 17. Juliska fiútestvére. 18. A sárkányok jelzője lehet. 19. A csacsi neve a
Micimackóban. 20. Babszem …….. 21. „Itt a ……., fuss el véle!” 22. Ebbe
harapott bele Hófehérke.

