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7.

Költői kérdéseket idézünk. Melyek származnak Petőfi Sándortól?
(A) „Ki az a vén zászlótartó ottan…?” (B) „Ki kopog? / Mi kopog?”
(C) „Hé, paraszt! melyik út megyen itt Budára?”
(D) „Mért is tart hát kertet s benne / Körtefát?”
(E) „Rabok legyünk vagy szabadok?”

8.

Nyelvünk történetének jelentős eseménye volt a nyelvújítás. A korabeli írók,
nyelvészek sok új (olykor furcsa) szót alkottak. Nyelvérzéketek s a szóképzésről tanultak alapján az alábbi furcsaságok közül válasszátok ki a főneveket!
(A) titkács
(B) igenez
(C) ennenség (D) napirmány (E) dolgász

9.

Mondjuk magyarul! Mely idegen szavaknak adtuk meg helyesen a magyar
megfelelőjét?
(A) trendi = csini
(B) kontrollál = ellenőriz (C) überel = túloz
(D) fíling = buli
(E) szponzorál = anyagilag támogat

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

Mely szópárokra igaz, hogy az eltérő mássalhangzóik egymásnak zöngés-zöngétlen párjai?
(A) fél - vél (B) szab - zab (C) zseb - seb (D) gyűr - csűr (E) dagad - tagad

2.

Jelöljétek be a szülő-gyermek párokat!
(A) Emese – Hunor (B) Sarolt – Vajk (C) Szilágyi Örzsébet – Mátyás király
(D) Hunyadi János – Hunyadi László (E) Arany János – Arany Laci

3.

Mi a felsorolás szabálya? Próbáljátok meg kitalálni, majd jelöljétek meg azokat a szavakat, amelyek ez alapján a sor 7. helyére kerülhetnek!
1. célkereszt 2. Kelemen 3. levegő 4. vetemény 5. telefon 6. lebernyeg 7. …
(A) bereked (B) lebbencs (C) Bertalan (D) Benedek (E) berregés

4.

Olvassátok el Zelk Zoltán Október című versének itt látható versszakát, majd
jelöljétek meg az igaz megállapításokat!
		
„Kisöccsétől, Szeptembertől
paripája sűrű felhő,
		
búcsút vesz és útra kél,
a hintója őszi szél.”
(A) Az igék mind kijelentő mód, jelen idő, egyes szám 3. személyben állnak.
(B) Legalább két megszemélyesítés van benne.
(C) Több a vegyes hangrendű, mint az összetett szó.
(D) A ’Szeptember’ azért van nagybetűvel írva, mert hónapnév.
(E) A versszak keresztrímelésű.
5.

6.

Van néhány olyan betűnk (magán- és mássalhangzók), amelyre ékezetként egy
vagy két pontot teszünk. Vannak olyan szavaink, amelyekben több ilyen betű
kerül egymás mellé (pl. a kiürül szóban kettő, amelyeken összesen 3 pont
van). Legfeljebb hány pont kerülhet egy szóban közvetlenül egymás mellé?
(A) 4
(B) 5
(C) 6
(D) 7
(E) 8

Egy kevésbé ismert közmondásból kihagytuk a magánhangzókat. A közmondás megfejtése után jelöljétek be az igaz megállapításokat!
		
_ s _ s n _ m k _ pk _ d l _ gy _ k _ t _ n .
(A) Jelentése: az igazán nemes lélek kicsivel is megelégszik.
(B) Jelentése: a nagyok nem foglalkoznak kis dolgokkal.
(C) Több a mély, mint a magas hangrendű szó.
(D) Három főnév van benne.
(E) Van benne névutó.

10. Mely felszólító módú igealakokat írtuk helyesen?
(A) Küld el!
(B) Nyitsd ki!
(C) Hozzd el!
(D) Higgy nekünk!
(E) Ne lőj!
11. Weöres Sándortól idéztünk sorokat. Jelöljétek meg azokat, amelyekben van
megszemélyesítés!
(A) „Egy szép domb / ide-kékül / lágy hajnali fényben”
(B) „Az ég nagy-nagy kékszárnyú lepke volt.”
(C) „átölel sűrű puha őszi zsongás”
(D) „...merre ballagsz te folyó?”
(E) „Föléje nőtt a bodzafa, / oly apró volt a ház.”
12. Keressétek meg a felsorolt 3 dőlt betűs szó közös utótagját! Majd a válaszlehetőségek közül azokat jelöljétek meg, amelyeknek ugyanez a szó előtagja
lehet!
kapu..., május..., dió...
(A) ...hónap (B) ...fej
(C) ...fű
(D) ...kutya
(E) ...jankó
13. Próbáljátok megtalálni azt a ritka melléknévképzőt, amely a dőlt betűs igék
mindegyikéhez kapcsolható! Mely igetövekhez illeszthető ugyanez a képző?
		
lobban, hisz, feled, talál, félt
(A) tanul
(B) ver
(C) ér(e)z
(D) jön
(E) simul
A következő feladatot a válaszlap kijelölt helyén oldjátok meg!
14. Írjatok egy kerek történetet, amelyben csak ö/ő magánhangzót tartalmazó szavak szerepelnek! A téma és a műfaj kötetlen, a szöveg tartalmazhat párbeszédet is; legyetek minél ötletesebbek!

