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7.

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

8.

Az alábbi szereplők közül jelöljétek be azokat, akikkel valamelyik Gárdonyiregényben találkozhattatok!
(A) Cecey Éva (B) Bényi Veronka (C) Dzsidzsia (D) Szép Ilonka (E) Emőke

9.

Mely szavak felelnek meg a szótő + képző + képző + jel + rag képletnek?
(A) erősítettem
(B) igazságtalanságodért
(C) tervezzenek
(D) örültetek
(E) házasságokban

Körzeti forduló

1.

Híres művek címeit írtuk át rokon vagy hasonló értelmű kifejezésekkel. Fejtsétek meg őket, majd jelöljétek be azokat, amelyeket Arany János írt!
(A) Meghiúsult projekt
(B) A brit tartományi igricek
(C) Monda a bűvös gímről
(D) A síkság hideg évszak idején
(E) Földrészünk hallgatag, ismét hallgatag

2. Jelöljétek meg a felsorolt igealakokra vonatkozó igaz állításokat!
		
nézhettük, játszunk, el fogtok menni
(A) Van köztük felszólító módú ige. (B) Mindhárom más-más igeidőben áll.
(C) Kettő közülük tárgyas ragozású. (D) Nincs köztük 3. személyű.
(E) Egyik sem feltételes módú.
3.

4.

Hány értelmes szó rakható ki az alábbi betűkből? (1, 2 vagy 3 betűs szavakat
is alkothattok, de egy betűt csak egyszer felhasználva. Az rt. mozaikszót nem
fogadjuk el.)
R, T, Ő
(A) 6-nál több
(B) 8 (C) 7-nél kevesebb
(D) 7 (E) 7-nél több
Az alábbiakban a Nemzeti dal első két sorát adtuk meg rovásírással. Ha még
nem ismeritek, fejtsétek meg a betűket, majd jelöljétek meg, hogy melyik szó
kerül a kipontozott helyre! (Figyelem! A rovás jobbról balra halad!)

		
(A)

(B)

(C)

(D)

(E)

5.

Állapítsátok meg, hogy mi a szósorozatot alkotó szabály, majd jelöljétek be
azokat a szavakat, amelyek folytathatják a sorozatot!
		
macska, szem, üveg, ház, mester, szakács, könyv, .....
(A) jelző
(B) telefon
(C) kiadó
(D) hét
(E) vers
6.

Egy ismert közmondásból adtunk meg két szót. Találjátok ki a teljes közmondást, majd jelöljétek be az igaz megállapításokat! inge, magára
(A) Jelentése: más tollával ne ékeskedjen az ember.
(B) Jelentése: aki nem hibás a dologban, ne vonatkoztassa a szidást magára.
(C) A közmondás a magántulajdon tiszteletben tartására inti az embert.
(D) Csak egy ige van a mondásban, és az felszólító módú.
(E) Van benne tagadószó.

Mely szavakban található írásban is jelölt teljes hasonulás?
(A) mesélj
(B) rázza
(C) ebben
(D) forral

(E) fuss

10. Tagoljátok helyesen szavakra az alábbi mondatot! Hány szóból áll?
		
Végülismegtudtátokoldaniatalálóskérdést?
(A) 5
(B) 6
(C) 7
(D) 8
(E) 9
11. Az anagramma egy név (vagy szó, szókapcsolat) betűinek olyan játékos összekeverése, amelynek eredményeképpen egy új szót, kifejezést kapunk. Az alábbi anagrammákból magyar írókhoz, költőkhöz köthető városnevek rakhatók ki.
Azokat jelöljétek be, amelyek a mai Magyarország határain túl találhatók!
(A) REGE
(B) MOST REZEG
(C) Ő RAK S NYÖG
(D) VERSES ÁG
(E) NAGYON ASZALT
12. Találjátok ki, hogy melyik mitológiai vagy történelmi személy adhatta volna
föl az alábbi apróhirdetést! Majd jelöljétek meg azokat a neveket, amelyek
szorosan kapcsolódnak az ő életéhez, történetéhez!
Keresem azt a személyt, aki megszabadít kínjaimtól. Cserébe tűzgyújtási technikákat tanítok. A jelentkezők a Kaukázus sziklái közt keressenek!
(A) Héraklész (B) Periklész (C) Zeusz (D) Odüsszeusz (E) Nero császár
13. Egy jól ismert magyar népdal első sorát idézzük, de minden szónak csak az
első és utolsó betűjét adjuk meg. A népdal azonosítása után jelöljétek meg az
igaz állításokat! J _ l v _ n d _ _ _ a a m _ _ _ _ _ i h _ _ _ _ _ _ k …
(A) A népdalban megjelenik a katonaélet szépsége.
(B) Az első sorban két melléknév található.
(C) Az első sor minden szava mély hangrendű.
(D) Az első versszakban van megszólítás. (E) Az első két sor páros rímelésű.
A következő feladatot a válaszlap kijelölt helyén oldjátok meg!
14. Sok járókelő szórakozik azzal, hogy a rendszámtáblák betűiből értelmes szavakat alkot. Játsszunk mi is! A megadott betűk: R T K. A mássalhangzók sorrendjét nem lehet megváltoztatni, és egy adott szóban mindhármat föl kell
használni. További mássalhangzókat nem lehet beiktatni, magánhangzókból
viszont bárhová (a mássalhangzók elé, közé, mögé) bármennyi elhelyezhető.
A cél az, hogy minél több szót, szóalakot hozzatok létre. Jó játékot!

