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8.

Az anagramma egy név (vagy bármely szó, szókapcsolat) betűinek olyan játékos összekeverése, amelynek eredményeképpen egy új szót, kifejezést kapunk. Az alábbi anagrammákból országnevek rakhatók ki. Jelöljétek be azokat, amelyek Európában találhatók!
(A) EGYSZER LÁNGOL
(B) AH DALOLNI
(C) AZ ÍR LIBA
(D) AKI LOVÁSZ
(E) ÖTSZÖR KÁROG

9.

Jelöljétek be azokat a szavakat, amelyekben a mássalhangzók kapcsolódásakor teljes hasonulás figyelhető meg!
(A) nézzétek (B) szállj (C) játszunk (D) szívtelen (E) házmesterrel

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

Keressétek meg a felsorolásban a helytelenül írt szavakat! Azok kezdőbetűjéből egy régies szó olvasható össze. Mit jelent ez a szó?
bolyhos, túrista, uszógumi, útitárs, seregéj, jóízű, alúljáró, óriás
(A) édesvízi hal
(B) szomorúsága, bánata
(C) zuhany
(D) küzdelem
(E) örökzöld dísznövény

2.

Mely szavakhoz lehet bárhova – akár a szó belsejébe is – egyetlen mássalhangzót hozzátenni úgy, hogy újabb értelmes szót kapjunk?
(A) RAG
(B) HÍM
(C) RÖG
(D) ADD
(E) ÉRD

3.

Tagoljátok szavakra az alábbi egybeírt mondatot, majd jelöljétek meg az igaz
állításokat!
Azerdőmélyénnapnyugtakorelhallgatamadárdal.
(A) A mondat 8 szóból áll.
(B) Két névelő van benne.
(C) Az összetett szavak között nincs magas hangrendű.
(D) A mondatban nincs raggal ellátott szó.
(E) A mondatban három kétjegyű mássalhangzó található.

4.

Petőfi Sándor Füstbement terv című versének első két sorát adtuk meg rovásírással. A betűk azonosítása után jelöljétek meg a vers folytatásában szereplő
szavakat!
(Vigyázat! A rovásírás jobbról balra halad!)
(A)

5.

6.

7.

(B)

(C)

(D)

(E)

Melyikben van kakukktojás? Az alábbi felsorolások némelyikébe becsúszott
egy-egy oda nem illő szó. Jelöljétek meg ezeket!
(A) icce, liter, arasz, akó
(B) kupa, serleg, pint, kehely
(C) husáng, dorong, fütykös, fustély (D) topánka, suba, saru, bocskor
(E) guzsaly, rokka, gombolyag, orsó
Mi a közös a felsorolt két szótagos szavakban? Találjátok ki a szabályt, majd
válasszátok ki a közéjük illőket!
TAPOS, KELEP, LOMHA, SZÁLKA, MARÓ
(A) TUSA
(B) RAJTA
(C) VETNE (D) CSÓKA (E) VESZI
Pótoljátok a hiányzó betűket az alábbi töredékes szólásból, majd döntsétek el,
hogy mit jelenthet!
_ _ g _ s _ ó _ _ l _ _ sz _ l.
(A) Túl sokat akar.
(B) Henceg a hőstetteivel.
(C) Felesleges dolgokról fecseg.
(D) Átveszi egy csoport irányítását.
(E) Fölényes, nagyképű másokkal.

10. Mely állítások igazak Weöres Sándor alábbi négy verssorára?
		
„Gyöngy az idő, vándoroljunk,
		
nincs szekerünk, bandukoljunk,
		
lassu folyó ága mellett
		
járjuk a halk fűzfa-berket.”
(A) Az idézetben van megszemélyesítés. (B) Az idézetben van keresztrím.
(C) Az idézet felező nyolcas sorokból áll.
(D) Az egyik ige lehet kijelentő és felszólító módú is.
(E) Van olyan szó a versben, amelynek helyesírása eltér a szabályostól.
11. Azonos szófajú szavakat soroltunk csoportokba, de némelyik felsorolásba
hiba csúszott. Melyikbe?
(A) csinos, langaléta, szegedi, ízes, szebb (B) ugrik, rajzolj, lesz, várt, írat
(C) szélnek, vérnek, vélnek, télnek, bérnek (D) száz, kevés, első, hat, tizedik
(E) lakni, csukni, rakni, zokni, szokni
12. Mely szavak, kifejezések válaszolhatnak az alábbi kérdések valamelyikére?
Hogyan? Hányszor? Miért?
(A) hajdan (B) hébe-hóba (C) vízér (D) sebbel-lobbal (E) mezítláb
13. Bizonyára ismeritek a Grimm testvérek híres meséjét, A brémai muzsikusokat.
Milyen állatok a főszereplői?
(A) medve
(B) kutya
(C) kakas
(D) szamár (E) macska
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!

