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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.

5.

Móra Ferenc Zengő ABC-jéből idéztünk, de a sorok összekeveredtek. Mi a
helyes sorrend?
1. Róka szava kicsit ér.
(A) 4 3 6 5 2 1
2. Összerezzen őzike.
(B) 3 5 1 6 2 4
3. Nyúl a fülét hegyezi.
(C) 6 2 3 5 1 4
4. Suhog a sok sasmadár.
(D) 3 6 2 5 1 4
5. Patakparton pipitér.
(E) 5 1 6 2 3 4
6. Orgonafán méhike.
Gyűjtsétek össze az összes olyan kétbetűs magyar szót, amelyekben a betűk
sorrendje: mássalhangzó – magánhangzó, és a magánhangzó rövid! Ezután
jelöljétek meg az igaz állításokat!
(A) Kevesebb mint 13 ilyen szó van.
(B) Van köztük, amelyik akár két különböző dolgot is jelenthet.
(C) Többségük visszafelé is értelmes.
(D) Van olyan, amelyik megkettőzve is értelmes.
(E) Legfeljebb nyolc magánhangzóval lehet így szót alkotni.
Hogyan próbálja meg elhallgattatni a népmesében a török császár a kis kakast,
akinek elvette a gyémánt félkrajcárját?
(A) tömlöcbe záratja
(B) kerékbe töreti
(C) kútba dobatja
(D) darazsak közé vetteti (E) eltemetteti
Azokat a gyümölcsöket vagy zöldségeket jelöljétek meg, amelyek megfelelnek valamelyik találós kérdésnek!
1. Piros falú kerek ház, lakik benne gyerek, száz. 2. Egy királynak ezer fia,
mindegyiknek van sapkája, de magának nem vesz soha. 3. Dundi jószág rokolyában, ha levetkezteted, megríkat. 4. Zöld istállóban fekete lovak piros szénát
esznek.
(A) körte
(B) hagyma (C) dió
(D) görögdinnye (E) cseresznye

Weöres Sándor verséből idéztünk egy versszakot, de a szavak összekeveredtek.
Rakjátok sorrendbe őket! Ha jól dolgoztatok, akkor már csak az a feladat, hogy
az első sor 3., 6., 7. és 11 betűjét összeolvassátok, és megfejtsétek, mit jelent.
		
csodaszép ha igérsz százat.
		
Hegyen át, ide lép, pejkó,
		
nem adom, vízen át vágtat,
		
oda lép, Paripám hejhó!
(A) zsalugáter, ablaktábla (B) virágminta
(C) vaj
(D) keret
(E) kisebb palló a szintkülönbségek leküzdésére

6.

Mely szavakba lehet beírni a kipontozott helyre egy hosszú kétjegyű mássalhangzót?
(A) pattan...ú (B) le...int
(C) ga...ak
(D) me...dörög (E) ro...kor

7.

Melyik jelent valamilyen madarat a felsoroltak közül?
(A) bíbic
(B) bikfic
(C) nyápic
(D) kófic

8.

Milyen iciri-piciri dolgok, állatok vannak Móricz Zsigmond Iciri-piciri című
versében?
(A) házacska (B) kaszáló (C) lovacska (D) kis egér (E) kis macska

9.

Hiányosan adtunk meg közmondásokat. Azokat jelöljétek meg, amelyek a barátságról szólnak, azaz amelyekbe a kipontozott helyre a barát szó illik!
(A) Sok jó ... kis helyen is elfér.
(B) A jó ... holtig tanul.
(C) Jó ... drágább az aranynál.
(D) Új ...-ért el ne hagyd a régit!
(E) ...-ba nem üt a ménkű.

(E) mangalic

10. Tegyétek betűrend szerinti sorrendbe a felsorolt szavakat, majd olvassátok
össze az utolsó betűiket! Mit jelent az így kapott szó?
kézilabda kicsavar Klára kilogramm kicsi kezeskedik
(A) a Mária név becézett alakja
(B) kapaszkodó
(C) ragadozó hegyes körmei
(D) a kalap széle
(E) a „bármi” jelentésű névmás nyelvjárási változata
11. Melyik szó illik a szótaglánc hetedik helyére?
ESZTENDŐ – DŐRE – REMEG – MEGGYÖTÖR – TÖRPE –
– ?
(A) NYEREG (B) KATONA (C) HELYES (D) HELYTELEN (E) TIBOR
12. -áj, -éj vagy -ály, ély? Azokat a szópárokat jelöljétek meg, amelyek mindkét
tagja -áj vagy -éj végződést kap!
(A) fert... / t...
(B) mord... / sir...
(C) sereg... / er...
(D) papag... / musz...
(E) usz... / tart...
13. Mely mondatokban van nyelvhelyességi hiba?
(A) Kérdezd meg, el-e indult már a vonat!
(B) Az eső végett a tűzgyújtás elmarad.
(C) Elkésett, holott korábban indult, mint máskor.
(D) Oltsd fel, légy szíves, a villanyt!
(E) Kokó mint jó barátként búcsúzott el tőlünk.
A következő feladatot a válaszlap kijelölt helyén oldjátok meg!
14. Írjatok a csapatról vagy a versenyre készülésről, illetve magatokról egy 2-3
versszakos kis bemutatkozó versikét! Írjátok bele a csapat nevét, esetleg a ti
neveiteket, beceneveiteket! Törekedjetek a rímre, ritmusra, és adjatok címet
neki!

