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8.

Melyikben van kakukktojás? Az alábbi felsorolások némelyikébe becsúszott
egy-egy oda nem illő szó. Jelöljétek meg ezeket!
(A) kádár, abroncs, akó, tölgyfa
(B) ács, gerenda, üllő, zsindely
(C) varga, bőr, kaptafa, bocskor
(D) tegez, kelevéz, vért, gyolcs
(E) guzsaly, rokka, gombolyag, orsó

9.

Keressétek meg az alábbi meghatározásoknak megfelelő szóalakpárokat!
Az ige tárgyas ragozású, jelen időben, többes szám, 3. személyben és felszólító módban áll. A főnév egyes számú és szóelemeinek sorrendje: szótő – képző
(A) nézzétek – szállításra
– képző – rag.
(B) olvassák el – óvodások
(C) siessenek – szívességből
(D) lássák be – beszélgetéshez
(E) jegyezzék meg – képességet

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.

Keressétek meg a felsorolásban a helytelenül írt szavakat! Azok kezdőbetűjéből egy régies szó olvasható össze. Mit jelent ez a szó?
zöldell, gyüjt, sóhajt, lesújt, együtt, alúl, utólér, zsivaj, pályázat, robaly
(A) török katonai vezető
(B) gyarló, esendő
(C) török eredetű szó, jelentése: magyar
(D) a középkori főnemes neve, nagyúr
(E) a törökök használták rosszalló értelemben a más vallásúakra
Mely szavakhoz lehet bárhova – akár a szó belsejébe is – egyetlen mássalhangzót hozzátenni úgy, hogy újabb értelmes szót kapjunk?
(A) FUT
(B) BÁR
(C) HÁT
(D) HÍD
(E) ENYV
Tagoljátok szavakra az alábbi egybeírt mondatot, majd jelöljétek meg az igaz
állításokat!
Haszerencsénkleszmegtudjukfigyelniavadludakvonulását.
(A) A mondat 8 szóból áll.
(B) Három főnév és két ige van benne.
(C) Nem tartalmaz vegyes hangrendű szót.
(D) Mindegyik ige kijelentő módú.
(E) Mindhárom toldalékfajta (képző, jel, rag) megfigyelhető a mondatban.
Petőfi Sándor Az alföld 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)
(D)

5.

6.

7.

(B)
(E)

(C)

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 Magyarországgal szomszédosak!
(A) LOVAS ÁZIK
(B) RONGGYÁ LESZEL (C) MAI ÁRON
(D) ROSSZ ZÁLOGA
(E) ZEBRA IS
Európai népek régi megnevezését soroltuk fel: rác, polyák, muszka, tót, oláh,
talján. A válaszok között mely népnévnek nincs megfelelője a felsorolásban?
(A) német
(B) lengyel (C) osztrák (D) olasz
(E) szlovák
Mi a közös a felsorolt két szótagos szavakban? Találjátok ki a szabályt, majd
válasszátok ki a közéjük illőket!
TAPOS, KELEP, LOMHA, SZÁLKA, MARÓ
(A) LOVA
(B) BETŰ
(C) DŐRE
(D) KAROK (E) LÓVAL

10. Mely állítások igazak Babits Mihály alábbi két verssorára?
		
„Sűrűn csillan a villám; bús szemed isteni csillám.
			 Míg künn csattan az ég, csókom az ajkadon ég.”
(A) Az idézetben van metafora.
(B) A két sor egy disztichont alkot.
(C) Az „ég” azonos alakú szóként szerepel benne.
(D) Az idézetben semmilyen rím nem található.
(E) Összesen négy birtokos személyjeles szóalakot olvashatunk.
11. Pótoljátok a hiányzó betűket az alábbi töredékes szólásból, majd döntsétek el,
hogy mit jelenthet!
A _ _ k _ n _ s cs _ _ _ t k _ r _ s.
(A) Kihasznál minden lehetőséget. (B) Mindent kifogásol.
(C) Felesleges munkát végez.
(D) Ott is hibát akar találni, ahol nincs.
(E) Minden vállalkozása sok pénzt hoz a konyhára.
12. Azonos szófajú szavakat soroltunk csoportokba, de némelyik felsorolásba
hiba csúszott. Melyikbe?
(A) csinos, langaléta, szegedi, ügyesen, jobb (B) ők, maga, más, ez, enyém
(C) alatt, fölött, amott, között, mellett (D) lakni, csukni, rakni, zokni, szokni
(E) felírt, megszámolt, elbújt, leesett, átadott
13. Híres magyar verscímeket adtunk meg, ám a mássalhangzókat (egy-egy kivételével) kihagytuk belőlük. A címek megfejtése után azokat jelöljétek meg,
amelyeket Arany János írt!
(A) A ÜEMIE
(B) EUÓA EES, ÚA EE
(C) ALÁI Ö
(D) EEHEI IÁO
(E) ZSUOI UA
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!

