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9.

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. TÁNC → 2. RÁNC →
3. RÁNT → 4. RONT → 5. _ _ _ _ → 6. _ _ _ _ → 7. _ _ _ _
(A) FEJT
(B) SAJT
(C) MÉRD
(D) BORS
(E) BÁRD

2.

Egy szó betűi mutatkoznak be sorrendben. Mit jelent ez a szó?
1.: Mássalhangzó vagyok, szomszédom a j. 2.: Én vagyok az ő utáni első magánhangzó. 3.: Én a második olyan mássalhangzó vagyok, amely mellé lehet
y-t is tenni. A 4. és a 6. helyen álló: Én az egyetlen olyan magánhangzó vagyok,
amelyiken egy pont van. 5.: Az ő melletti mássalhangzó vagyok. 7.: Egyjegyű
mássalhangzó vagyok, szomszédom az m. 8.: Az utolsó előtti kétjegyű mássalhangzó vagyok. 9.: Rövid párommal mi középen állunk a magánhangzók
között.
(A) kis termetű madár (B) talicska
(C) kis, féldecis pohárka
(D) házikó
(E) kisebb falu

3.

Mi történik azzal, akinek „elhúzzák a nótáját”?
(A) lakodalma van, házasodik (B) a kedvében járnak (C) megtréfálják
(D) teljesítik egy régi kívánságát (E) elbánnak vele, elnáspángolják

4.

A Duna felől fújó szél a kezdete egy ismert népdalunknak. Ennek idéztük első
két sorát rovásírással. A betűk azonosítása után jelöljétek meg a népdalban
,lES a jUf lOrAnud ,jeh
szereplő szavakat!
rE gidnim trebme NEgeS
(Vigyázat! A rovásírás jobbról balra halad!)
(A) lEnnel
(B) gedih
(C) anjAf
(D) men
(E) geredid

5.

Kik jelennek meg Az ember a legerősebb című népmesében?
(A) kisgyerek (B) boszorkány (C) favágó
(D) öregember (E) huszár

6.

Miért bámul a szólás borjúja az új kapura?
(A) Nem ismeri fel, és nem mer bemenni. (B) Tetszik neki.
(C) Zárva találja, és nem tud bemenni.
(D) Mert még nem látott kaput.
(E) Megijed tőle, és nem mer kimenni a csordához.

7.

„Hátravan még a feketeleves!” – figyelmeztet a szólás. De mi is volt régen,
eredetileg a feketeleves?
(A) fekete ribizliből készült gyümölcsleves (B) nyakleves, azaz pofon
(C) angol, azaz fekete tea
(D) kávé
(E) a szegények eledele, a rántott leves égetett kenyérkockákkal

8.

Kik tartoznak az aradi vértanúk közé?
(A) Damjanich János (B) Dessewffy Arisztid (C) Vasvári Pál
(D) Török Ignác
(E) Nagy-Sándor József

10.

11.

12.

13.

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) az novemberben alját borít avartakarót erdő vastag
(B) napján lányok a érkezik merről András jövendőbelijük kutyaugatásból
megtudták
(C) hőseit 23-án ötvenhat ünnepeljük szabadságharcos október
(D) napja mindenszentek emberek életű ünnepe a szent eredetű kelta vélhetően
(E) vásárt Kalotaszegen októberben minden megrendezik feketetói a
A Gergő juhász kanala című népmeséből idézzük az alábbi mondatot. Jelöljétek meg a rá vonatkozó igaz állításokat! „Gergő juhász semmit se szólt, azt is
lassan mondta, csak magára kapta az ünneplőruháját, füttyentett egyet Gurujj
kutyának, aztán megindult Budavára felé.”
(A) A mondatban ugyanannyi a köznév, mint a tulajdonnév.
(B) Egy összetett szó található benne.
(C) Az igék mind ugyanabban a módban és igeidőben állnak.
(D) Vannak benne ragos főnevek.
(E) Vannak olyan szavak benne, amelyek visszafelé kimondva is értelmesek.
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?
TEN...-...GŐ, HE...-...REG, KE...-...NE
(A) vadzerge
(B) prémes kiskabát
(C) zörgés, zaj
(D) hideg téli idő
(E) szerkentyű népiesen
Betűrendben írtuk le különböző szavak betűit. Azokat válasszátok ki, amelyekből (persze az összes felhasználásával) kirakható egy feltételes módú ige!
(A) e e gy i i k n z
(B) e é é g m n n z
(C) a a á d k l n n u
(D) e e é k n n n
(E) e e k m n n
Keressétek meg az összes elrejtett szót, a toldalékos szóalakokat is beleértve,
az alábbi egybeírt szóhalmazban, majd válasszátok ki az igaz állításokat!
sárostapadásókkalap
(A) Legfeljebb 22 szó található. (B) Vannak köztük visszafelé is értelmesek.
(C) Van köztük olyan hárombetűs szó, amely kétszer is előfordul.
(D) Van olyan betű a szóhalmaznak ugyanazon a helyén, amelyik akár 6 különböző szóalaknak is része. (E) A leghosszabb szó tizenkét betűből áll.

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 KE TE LE VE
toldalékos vagy régies szóalakot! (29 helyes szóig jár pont) BE DE RE JE
b) Ezután keressetek köztük három olyat, amelyek vissza- SE GE FE ME
felé kimondva is értelmesek!

