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8.

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.

Mely szavak kerülhetnek a szótaglánc hetedik helyére?
KARALÁBÉ – BÉKALENCSE – CSEPEREG – REGGELI –
–
– ?
(A) TÓCSA (B) FÖLDRAJZ (C) CSÉLCSAP (D) OMLADÉK (E) LIDÉRC
Egy ismert, szép versben található az alábbi kérdés: „Ne válasszunk magunknak csillagot?” Jelöljétek meg a versre vonatkozó igaz állításokat!
(A) A sort Petőfi Sándor Ökrös szekér című verséből idéztük.
(B) A költő egy kedves emlékét eleveníti fel művében.
(C) Az emlék szerint a társaság egy nyári délután kikocsikázott a falu határába.
(D) Az idézett kérdést egy Erzsike nevű lányhoz intézi a költő.
(E) Ugyanez a lány később Petőfi felesége lett.
Melyikben nincs kakukktojás? A felsorolások némelyikébe a szófaját tekintve
becsúszott egy-egy oda nem illő kifejezés. Azokat jelöljétek meg, amelyeknek
mind a négy tagja azonos szófajú!
(A) hepciás, pirossal, bumfordi, zöldell (B) jóság, sütés, ablakból, Eger
(C) dörögne, zug, susogtak, füttyentett (D) kevés, sokadalom, tized, ezerrel
(E) kesely, cserfes, körmönfont, cingár

4.

Egy kesergő népdalunk első két sorának összekeveredtek a szavai. Állítsátok
helyre a sorokat, majd olvassátok össze a második sor 1., 12. és 27. betűjét!
Mit jelent az így kapott szó?
		
ágaikról járok, még a fák levelek
		
Gyenge lehullnak. én is sírnak, Amerre
(A) feloldoz valakit a bűne alól
(B) imádkozik
(C) büntet
(D) megvallja a bűneit
(E) bánkódik
5.

Vizsgáljátok meg a dőlt betűvel megadott szóalakot a szóelemek sorrendjét és
számát tekintve! Melyiknek ugyanilyen a felépítése?
Kifényesíthetnétek
(A) lebeszélhetetlenséged (B) feledékenységéből (C) összeegyeztetendőket
(D) lemondásaitok
(E) kirándulásokon

6.

Hogyan mondjuk magyarul? Különböző kifejezések idegen eredetű változatait soroltuk fel. Találjátok ki a magyar megfelelőiket! Az így kapott szavak kezdőbetűiből összeolvashattok egy szót. Már csak az a kérdés, hogy mit jelent.
1. relaxál 2. maszk 3. grammatika 4. szelektál 5. fater
(A) takaró
(B) nyereg
(C) köpeny
(D) kötél
(E) vitorla

7.

Melyiket írtuk helyesen?
(C) Hírdessétek ki!

(A) Eddzetek többet!
(D) Nőjjön nagyra!

(B) Jól piritsd meg!
(E) Ne eresztd el!

Mely közmondások szólnak az okosságról? Azokat jelöljétek meg, amelyekben a kipontozott helyre az okos szó illik!
(A) ... embert csak egyszer lehet megcsalni. (B) ... enged, szamár szenved.
(C) ... embernek mindenhol van kelete.
(D) Ha ... vagy, ne táncolj!
(E) Más kárán tanul az ....

9.

Lányneveket írtunk le anagrammával. (Köztük ritka nevet és becenevet is.) Mi
a nevek helyes betűrendje?
		
1. INNA A MÁRA
2. S A LATOR
3. BAL KÁROG
		
4. ALAPOK
5. RABOK IS
6. TAR AGA MÉR
(A) 4 1 5 3 6 2 (B) 1 4 3 5 6 2 (C) 4 1 3 5 6 2 (D) 1 3 4 6 5 2 (E) 1 4 3 6 5 2
10. Mely mondatokban van nyelvhelyességi hiba?
(A) Add oda, kérlek a füzetedet, szeretném a tegnapi jegyzetedet lemásolni.
(B) Az aszálynak köszönhetően az idei termés alig fele a tavalyinak.
(C) Vigyázz, hogy az étel nehogy odaégjen!
(D) Ma jó idő volt, és valószínű, hogy holnap is jó idő lesz.
(E) A fiúk afölött vitatkoztak, ki legyen a kapus.
11. Növények vagy állatok? Jelöljétek meg az állatneveket!
(A) lápi póc
(B) cickafark
(C) cirbolya
(D) varjúháj
(E) evetke
12. Szólások, szóláskeveredések. Mely szólásokat közöltük helyesen?
(A) légvárakat épít
(B) kifelé áll a szénája
(C) nem látja a fától az erdőt
(D) kiküszöböli a csorbát
(E) lándzsát tör valaki mellett
13. Keressétek meg az összes olyan hárombetűs magyar szót vagy ragozott szóalakot, amelyekben a betűk sorrendje: mássalhangzó – magánhangzó – majd
még egyszer ugyanaz a mássalhangzó! (Ilyen például a BAB.) Majd jelöljétek
meg az igaz állításokat!
(A) Legalább 25 ilyen szó van.
(B) Van olyan mássalhangzó, amellyel így akár öt szót is találhatunk.
(C) Némelyik mássalhangzóval egyáltalán nem lehet ilyen szót találni.
(D) Ige nincsen köztük.
(E) Hosszú ő-vel és ű-vel nem találhatunk ilyen szót.
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!

