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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.

Mely szavak kerülhetnek a szólánc hetedik helyére?
1. SAS → 2. VAS → 3. VÉS → 4. VÉD → 5. _ _ _ → 6. _ _ _ → 7. _ _ _
(A) HAS
(B) TÁL
(C) JAJ
(D) MÉZ
(E) HŰT

2.

Jelöljétek meg azokat a szóalakokat, amelyek beírhatók az alábbi hiányos
mondat valamelyik kipontozott helyére!
Réka egy ... fa ... ülve egy ... könyvet ... Attila ... királyról és a ....
(A) olvass
(B) hunokról (C) alatta
(D) ujj
(E) terebélyes

3.

Összekeveredtek a szavak. Melyekből lehet egy értelmes mondatot kirakni, ha
mindegyiket fel kell használni? (A vesszőkre és a kis vagy nagy kezdőbetűkre
ezúttal nem kell tekintettel lennetek.)
(A) népviseletbe a szüreti falu bálra egész az öltözött
(B) hideg gombol kinn mert van kabátodat be jól a
(C) fog számtanból kell Botondnak holnap mert felel készülnie
(D) vonatot ha igyekezzetek a nem lekésni csomagolással a akarjátok
(E) hosszú a ősszel indulniuk vándormadaraknak kell útra

4.

Mely melléknevek illenek a felsorolt szavak valamelyikéhez?
elemózsia, tömlöc, orca, hideg, vasrúd
(A) hajthatatlan
(B) lebilincselő
(C) farkasordító
(D) pirospozsgás
(E) ínycsiklandó

5.

Mit jelent a megorrol kifejezés?
(A) meggyőz
(B) orron üt
(C) zokon vesz valamit
(D) hátba támad
(E) beleüti az orrát valamibe
,et ical

6.

?e-dollah
Petőfi Sándor Arany Lacinak című verséből adtuk meg az első
,edi rej
öt sort rovásírással. A betűk azonosítása után jelöljétek meg
azokat a szavakat, amelyek a vers további részében előfordul- ,modnom ah rej
motnob-motnor
nak valahol! (Vigyázat! A rovásírás jobbról balra halad!)
(A) rebme
(B) ddeteb
(C) iced
(D) iremilet (E) nnebado

7.

Melyiket szótagoltuk helyesen?
(A) dal-i-ás (B) vad-ász-ku-tya (C) hó-es-és (D) toll-pi-he (E) virr-a-dat

8.

Mit jelent, ha valakire azt mondják, hogy „Nagy fába vágta a fejszéjét.”?
(A) Valami nagy szerencse érte. (B) Nagyot mondott, hencegett valamivel.
(C) Nehéz dologba kezdett.
(D) Valami nagy bajba keveredett.
(E) Elrontott valamit.

9.

Egy szó betűi mutatkoznak be sorrendben. Mit jelent ez a szó? 1. Én az ábécé
utolsó betűje vagyok. 2. A j után én vagyok az első magánhangzó. 3. Egyjegyű
mássalhangzó vagyok; közvetlen előttem négy, utánam két mássalhangzó áll.
4. Én vagyok az első mássalhangzó. 5. A hosszú magánhangzók közül én vagyok a második. 6. Egyjegyű mássalhangzó vagyok, egyik szomszédom az l.
(A) nádfedeles kunyhó
(B) mocsár, ingovány
(C) mezei virág
(D) fűfélék gyökeréből képződött kis halom
(E) 100 méter alatti kisebb domb, kiemelkedés

10. Azokat a háromtagú felsorolásokat jelöljétek meg, amelyeknek minden tagjáról hiányzik egy vagy két ékezet, vagyis minden tagjának legalább egyik o
betűje valójában hosszú ó.
(A) kostol, csokol, kocos (B) potol, orom, pokroc (C) josol, okoz, kobor
(D) jokor, bohoc, hobol (E) hodol, forrong, olom
11. Keressétek meg az összes elrejtett szót, a toldalékos szóalakokat is beleértve,
az alábbi egybeírt szóhalmazban, majd válasszátok ki az igaz állításokat!
értekerestéligete
(A) Kevesebb mint húsz szót lehet találni.
(B) Több köztük a két szótagú, mint az egy szótagú.
(C) Van olyan kétbetűs szó, amelyik kétszer is előfordul.
(D) Van olyan betű a szóhalmaznak ugyanazon a helyén, amelyik akár hét kü
lönböző szóalaknak is része.
(E) Legalább négy szó visszafelé kimondva is értelmes.
12. Keressétek meg a közös hiányzó szótagokat a három szópárban! Ezután a három kapott szótagot rakjátok helyes sorrendbe, és egy újabb értelmes szót kaptok. Mit jelent ez a szó? GU...-...RÁT, HECSED...-...TER, TALI...-...BI
(A) mulatság
(B) baromfiféle
(C) véleménykülönbség
(D) török méltóság
(E) kellemetlen bonyodalom, baj
13. Kettészakadtak a szólások, közmondások, és a párok elvesztették egymást. Jelöljétek meg azokat, amelyeknek megtalálható a felsorolásban a másik fele!
Bottal üthetik ... / ... a vizes lepedőt. / ... a nótáját. / Ki mint vet, ... /
... a foga fehérét. / Jobb ma egy veréb, ... / ... amíg meleg. / Fenn hordja ...
(A) Lerántják róla ...
(B) ... a garast.
(C) Kimutatja ...
(D) ... úgy alussza álmát.
(E) ... mint a sánta kutyát.
A következő feladatot a válaszlap kijelölt helyén oldjátok meg!
14. a) Csak a táblázatban látható szótagok felhasználásával írjatok minél több, két vagy több szótagból álló szót, akár tolda- KE TE LE
BE DE RE
lékos vagy régies szóalakot! (16 helyes szóig jár pont)
b) Ezután keressetek köztük három olyat, amelyek visszafelé SE GE FE
kimondva is értelmesek!

