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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. JÓS → 2. SÓS → 3. SÁS → 4. SÁV → 5. _ _ _ → 6. _ _ _ → 7. _ _ _
(A) KÉR
(B) HAS
(C) VER
(D) BÍR
(E) BAL

2.

Melyiket szótagoltuk helyesen?
(A) társ-a-ság (B) hó-em-ber (C) vé-lem-ény (D) tan-ít-ó (E) szü-re-tel

3.

Egy szó betűi mutatkoznak be sorrendben. Mit jelent ez a szó? Az 1. és a 8.
helyet elfoglaló: az í utáni második mássalhangzó vagyok. A 2., 4., 6. és 9. helyen álló: rövid magánhangzó vagyok, önmagamban is gyakori szócska. A 3.:
szomszédaim a k és az ly. Az 5.: egyjegyű mássalhangzó vagyok, szomszédom
az n. A 7.: én vagyok az egyetlen olyan mássalhangzó, amelyiken ékezet van.
(A) házikó
(B) kisebb zűrzavar, kavarodás
(C) tréfás vetélkedő
(D) közös, csapatban végzett munka
(E) áll alatt összeköthető szőrmesapka

4.

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) sok földeken van termést így munka ősszel a betakarítani kell hiszen a
(B) pedig az vértanúkra 23-án ‘56 hőseire 6-án október emlékeznünk aradi a
(C) lovardába egy barátnők jó és Réka Emese és lovagolni járnak
(D) kiállnia a a legkisebb sok népmesékben próbát királyfinak kell magyar
(E) fejjel király termetű egy László kimagaslott vitézei nagy közül szent volt

5.

Azokat a felsorolásokat jelöljétek meg, amelyekben minden o valóban rövid!
(A) fogorvos, ostromol, potyogott
(B) sorompo, romokon, otthonos
(C) golyostoll, sportorvos, dorombol (D) nyomoztok, kocogott, kolompol
(E) kostoltok, korongos, mosolyod

6.

Ady Endre Kis, karácsonyi ének című versének első két versszakát idéztük,
néhány szó azonban kimaradt. Ha ismeritek és emlékeztek is rá, akkor az alapján, ha nem, akkor a részlet tartalma, értelme és a rímelés alapján válasszátok
ki a kipontozott helyek valamelyikére beírható, odaillő szavakat!
		
„Tegnap harangoztak,
............ az Istent
		
Holnap harangoznak,
Nagyosan ............,
		
............ az angyalok
De én még kisfiú ............,
		
Gyémánt-havat hoznak.
Csak ............ kezdek élni.”
(A) Tegnapelőtt (B) Szeretném (C) dicsér
(D) lettem
(E) most

7.

8.

Akkor jelöljetek meg egy szópárt, ha mindkét szóból ssz hiányzik!
(A) re … ket / i … a
(B) me … el / ro … kor (C) le … / nyílve … ő
(D) vi … hang / é … el (E) ö … erak / ját …

Egy szép tavaszi népdalunk arról szól, hogy a madarak és az emberek egyaránt
társat választanak. Ennek adtuk meg az első versszakát rovásírással. A betűk
azonosítása után jelöljétek meg azokat a szavakat, amelyek a dal további részében előfordulnak! (Vigyázat! A rovásírás jobbról balra halad!)
		
,tSalAv tasrAt rAdam nednim
,tSarA teziv lES iSavat
		
.mogAriv ,mogAriv
,mogAriv ,mogAriv
(A) temegne
(B) leSiv
(C) tedegEt
(D) daram
(E) rAmmi
9. Mit jelent a hajbókol?
(A) teszi a szépet valakinek
(B) hajlong, hízeleg
(C) udvarol
(D) jól nevelten viselkedik
(E) valakinek a frizuráját dicséri
10. Keressétek meg az összes elrejtett szót, a toldalékos szóalakokat is beleértve
az alábbi egybeírt szóhalmazban, majd válasszátok ki az igaz állításokat!
éjjelmezőzikerestek
(A) Legfeljebb 18 szó található. (B) Legalább 3 szó visszafelé is értelmes.
(C) Van köztük olyan kétbetűs szó, amely kétszer is előfordul.
(D) Van olyan betű a szóhalmaznak ugyanazon a helyén, amelyik akár hét különböző szóalaknak is része. (E) A leghosszabb szó tíz betűből áll.
11. 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?
VÁR...-...PÁN, TA...-...HÁR, BÚ...-...NÁC
(A) lakodalom
(B) lócaféle bútor
(C) létra
(D) hímzett mellény
(E) középkori kínzóeszköz
12. Kire mondják, vagy mit csinál, aki „nagy lábon él”?
(A) biztos az anyagi helyzete (B) nagy családja van (C) sokat utazik
(D) pazarol, költekezik
(E) erős, egészséges ember
13. Kettészakadtak a szólások, közmondások, és a párok elvesztették egymást. Jelöljétek meg azokat, amelyeknek megtalálható a felsorolásban a másik fele!
Addig nyújtózkodj ,... / Buta, mint ... / ... nem fáj fejem. / Bámul, mint ... /
... mint a templom egere. / ... ne halaszd holnapra. / ... mint ló a tökre.
(A) Ártatlan, ...
(B) ... Bálám szamara (C) ... amíg meleg
(D) Lassan járj, ...
(E) Amit ma megtehetsz, ...
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!

