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8.

Keressétek meg a felsorolásban a helytelenül írt szavakat! Azok kezdőbetűjéből egy régies szó olvasható össze. Mit jelent ez a szó?
boglya, ojan, öszvér, tolvaj, robanás, örökké, othon, zümmög, mejik
(A) szőlőből készült italom (B) leomlott vár vagy épület (C) lop
(D) hegycsúcs vagy épület magas, kiemelkedő része
(E) jókedv

9.

Panni, Zoli és Gabi elmentek az ABC-áruházba. Panni a rövid magánhangzókból vásárolt egyet-egyet, Zoli a kétjegyű mássalhangzókból, míg Gabi az olyanokból, amelyekben s betűt talált. Ha összeszámoltátok, ki hány betűt vásárolt,
jelöljétek be az igaz állításokat!
(A) A legtöbb betűt Panni vásárolta. (B) Zoli több betűt vásárolt Gabinál.
(C) Panni és Zoli ugyanannyit vettek. (D) Panni 2-vel többet vett Gabinál.
(E) Gabi betűi között van olyan, amilyet Zoli nem vett meg.

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.

4.

A következő versek az év egy-egy meghatározott szakaszához vagy pillanatához köthetők. Több jó megoldás is lehetséges, ha a naptár szerint sorrendbe
akarjuk állítani őket. Ám néhány egyértelműen kizárható. Jelöljétek meg a
nyilvánvalóan rossz megoldásokat!
3. Szalai Borbála: Újévi kívánság
1. Weöres Sándor: Galagonya
4. Kányádi Sándor: Nyári zápor
2. Csoóri Sándor: Farsangi kutyabál 5. Zelk Zoltán: Hóvirág
(A) 3-2-5-4-1 (B) 2-5-1-4-3 (C) 3-5-2-4-1 (D) 3-1-2-5-4 (E) 3-4-5-2-1
Jelöljétek meg azokat a keresztneveket, amelyek a felsorolt becenevek valamelyikének megfelelnek! A becenevek: Berci, Mesi, Böske, Vica, Bandi.
(A) Emese
(B) Albert
(C) Vince
(D) Endre
(E) Erzsébet
A kriptogramma olyan régi titkosírásfajta, amelyben minden betű egy másik
betűnek felel meg. Ilyen titkosírással adtuk meg La Fontaine egyik közismert
állatmeséjének címét. Fejtsétek meg, majd válasszátok ki az ugyanezzel a titkosírással írt szavak közül az állatokat! Talán egy kis segítség, hogy az egyik
betűt nem változtattuk meg.
Z TVCCU BM Z FUKZ
(A) MZM
(B) ZFZ
(C) KZKZM (D) KVM
(E) KZM
Egy ismert magyar népdal első két sorát adtuk meg rovásírással. Segítségül
eláruljuk, hogy a népdalban fontos szerepet játszik egy zsebkendő. A betűk
és a dal azonosítása után jelöljétek meg azokat a szavakat, amelyek a népdal
folytatásában szerepelnek! (Vigyázat! A
rovásírás jobbról balra halad!)
(A)

(B)

(C)

(D)

(E)

5.

Kik szerepelnek Zelk Zoltán A három nyúl című versében?
(A) róka
(B) farkas
(C) oroszlán (D) bagoly

6.

Weöres Sándor egyik verséből idézünk. Jelöljétek be a versrészletre vonatko(A) A versrészlet egy falusi estét jelenít meg.
zó igaz állításokat!
(B) A hazaterelt állatok megkergültek.
„Árnyak sora ül a réten.
Nyáj zsong be a faluvégen. (C) A 2-3. sor juhokat, ökröket, méheket említ.
Zúg-dong sürü raj a fákon. (D) Az egyik szó helyesírása nem szabályos.
Békák dala kel az árkon.”
(E) A sorok ritmusa: tá-tá-ti-ti-ti-ti-tá-tá/ti.

7.

(E) vadász

Mely szavak, kifejezések válaszolhatnak az alábbi kérdések valamelyikére?
Hogyan? Hányszor? Miért?
(A) hajdan (B) hébe-hóba (C) vízér (D) sebbel-lobbal (E) mezítláb

10. Mely szavakhoz lehet bárhova – akár a szó belsejébe is – egyetlen mássalhangzót hozzátenni úgy, hogy újabb értelmes szót kapjunk?
(A) szán
(B) bot
(C) ejt
(D) rom
(E) sor
11. Mátyás király íródeákjának volt egy haszontalan szolgája, Busa deák, aki nem
tudta a nyomtatott kisbetűk nevét, csak így nevezte őket a formájuk alapján,
hogy: kerek képű, háromlábú, kis egyenes, nagy hasú stb. Jelöljétek meg azokat a szavakat, amelyekben a Busa deák által emlegetett összes betű szerepel!
(A) marcipán (B) domb
(C) dominó (D) bomlik
(E) lompos
12. Mi a közös a felsorolt két szótagos szavakban? Találjátok ki a szabályt, majd
válasszátok ki a közéjük illőket!
TAPOS, KELEP, LOMHA, SZÁLKA, MARÓ
(A) LAKÓ
(B) OKOS
(C) PACSI
(D) PAPI
(E) TÁRCSA
13. Tagoljátok szavakra az alábbi egybeírt mondatot, majd jelöljétek meg az igaz
állításokat!
Abáránykanyakábankiscsengettyűcsilingelt.
(A) A szavak többsége három szótagból áll.
(B) A mondatban összesen négyszer fordul elő kétjegyű mássalhangzó.
(C) A mondatban találhatunk elrejtett lánynevet.
(D) A mondat minden szavát kiejtés szerint írjuk le.
(E) A mondat értelmes maradhat a szavak sorrendjét megváltoztatva is.
A következő feladatot a válaszlap kijelölt helyén oldjátok meg!
14. Gyűjtsetek össze minél több olyan szót, amelyben -ck- mássalhangzó-találkozás van! (Ugyanannak a szónak különbözően toldalékolt alakjait nem fogadjuk el.) Ezután írjatok egy rövid (4, 6 vagy 8 soros) versikét, amelynek minden
sorában található egy-egy ilyen szó!

