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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. FENN → 2. BENN →
3. BENT → 4. BONT → 5. _ _ _ _ → 6. _ _ _ _ → 7. _ _ _ _
(A) FOJT
(B) RÁNC
(C) HARC
(D) HANG
(E) SAJT

2.

Mely szavakból lehet újabb értelmes szót létrehozni úgy, hogy minden egyes
zöngés mássalhangzójukat a zöngétlen párjukkal (ha van) kicseréljük?
(A) gomb
(B) gyűr
(C) babod
(D) dörög
(E) béggel

3.

Keressétek ki a helyesen szótagolt szavakat, majd olvassátok össze a kezdőbetűiket! Mit jelent az így kapott szó?  Bar-a-nya, lajs-trom, Csong-rád, fedez-ék, u-taz-ik, áll-vány, mark-os, kar-dos, lyu-kasz-tó, ór-iás, a-do-mány
(A) kapucni
(B) kampós végű rúd
(C) halféle
(D) huszársapka
(E) egykezes kis csákány

4.

Arany János Rege a csodaszarvasról című
;arjAS lurjAS ,kenE za llAS
költeményéből idéztük az első versszakot rovásírással. A betűk azonosítása után válasszá- ,notnahrIs O lwdlqzik Wf
tok ki a felsorolásból a vers további részében .notnal isQh derbE konjab
előforduló szavakat! (Vigyázat! A rovásírás jobbról balra halad!)
(A) ailad
(B) sQh
(C) ronuh
(D) tOrnEm
(E) Qgnez

5.

,argA lurgA ,rAdam a llAS

Mi történik azzal, akinek „bekötik a fejét”?
(A) megakadályozzák a szabadon szólásban (B) hideg vizes borogatást kap
(C) álcázzák, eltakarják valódi kilétét
(D) férjhez megy
(E) nem hagyják, hogy felismerje az igazságot

6.

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?
TE...-...BEG, KELE...-...TE, CSÉ...-...DER
(A) kísértet
(B) kis, díszes doboz
(C) szeleburdi
(D) szélfogó, paraván (E) a tetőt alátámasztó gerenda

7.

Betűrendben írtuk le különböző szavak betűit. Azokat válasszátok ki, amelyekből (persze az összes felhasználásával) kirakható egy feltételes módú ige!
(A) a a l n o s v
(B) e e é k n n t
(C) e e i l n n
(D) a a a d m n r
(E) e e e k m n t

8.

Mit jelent a „kuncsorog” kifejezés?
(A) sírdogál
(B) szomorkodik
(C) kunyerál, esengve kér
(D) kunkorodik
(E) ereszti a vizet valahol

9.

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) költőket a ősszel az természet elalvó szépsége megihlette mindig
(B) ezrei kirándulók erdők sárguló a látványa hegyekbe a vonzzák
(C) nemzet magyar a szabadságharcáról két is megemlékezik októberben
(D) ilyenkor a vidékeken szőlőtermő a falvak bálokat a szüreti tartják
(E) koszorú a díszített és búzával szőlővel a jelképe bőségnek a

10. Makkai Sándor Táltoskirály című regényéből idézzük az alábbi mondatot. Jelöljétek meg a rá vonatkozó igaz állításokat!
„A király úgy érezte, mintha nagyon-nagyon régóta mennének így együtt a
homályos erdőben, mintha ismeretlen, titokzatos múltban járnának százados
faóriások között, s mintha ez a furcsa pásztorasszony nem is volna valóság,
hanem csak álom.”
(A) Két szava ellentétes jelentésű. (B) Több benne a mély, mint a magas
hangrendű szó. (C) Az igék mind feltételes módban állnak. (D) A mondatban
található legalább négy összetett szó. (E) Rokon értelmű szavakat is találunk
benne.
11. Hogyan írjuk: gy, gyj, dj vagy ggy? Azokat a szópárokat jelöljétek meg, amelyek mindkét tagjában a kihagyott helyre hosszú ggy-t írhatunk!
(A) ro ... an / e ... ik
(B) á ... al / po ... ász
(C) a ... on / fa ... ú
(D) me ... es / ro ... aszt (E) hi ... en / rü ... el
12. Kik szerepelnek a Tündérszép Ilona és Árgyélus című népmesében?
(A) Nap
(B) Szél
(C) Állatkirály (D) Jégkirálynő (E) ördögök
13. Keressétek meg az összes elrejtett szót, a toldalékos szóalakokat is beleértve,
az alábbi egybeírt szóhalmazban, majd válasszátok ki az igaz állításokat!
életettekerdőre
(A) Legalább 20 szót lehet találni.
(B) A leghosszabb szó hét betűből áll.
(C) Van olyan betű a szóhalmaznak ugyanazon a helyén, amelyik akár 11 kü
lönböző szóalaknak is része.
(D) Legalább 8 szó visszafelé kimondva is értelmes.
(E) Van olyan hatbetűs szó, amely visszafelé kimondva is értelmes.
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!

