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Az 1-13. feladatok megoldását a válaszlapon a megfelelő helyre tett X-szel je-
löljétek! Előfordulhat, hogy egy feladatban több válasz is helyes.

1.	 Mely	szavak	kerülhetnek	a	szólánc	hetedik	helyére?	1.	MAKK	→	2.	LAKK	
→	3.	LAKÓ	→	4.	FAKÓ	→	5.	_	_	_	_	→	6.	_	_	_	_	→	7.	_	_	_	_
(A) BÉKA (B) KOFA (C) LALI (D) BUSÓ (E) MARS

2. Mit tesznek azzal, akire „ráhúzzák a vizes lepedőt”?
(A) eltakarják, álcázzák (B) a hibáit, bűneit takargatják
(C) láz ellen borogatják (D) rábizonyítják a mulasztását, bűneit
(E) átvitt értelemben megkötik, nem hagyják cselekedni

3.	 Keressétek	ki	a	helyesen	szótagolt	szavakat,	majd	olvassátok	össze	a	kezdőbe-
tűiket!	Mit	jelent	az	így	kapott	szó?		Robb-an-ás,  kal-ap-ács,  lá-to-gat,  áll-o-
más,  a-la-pos,  kel-lem-es,  pa-tak-me-der, ger-en-da,  át-e-reszt,  lyu-ka-csos,  
lo-vag-ol
(A) járvány (B) gyomlál (C) sík táj, terület
(D) kerti szerszám (E) alacsony vízszint a talajban

4.	 Kőmíves	Kelemen	szomorú	balladájából	idézzük	az	első	két	sort	rovásírással.	
A	betűk	azonosítása	után	jelöljétek	meg	a	ballada	további	részében	szereplő	
szavakat!	(Vigyázat!	A	rovásírás	jobbról	balra	halad!)

  ,kEdokanateSSq sevImQk tEknezit
  kEnetIpElqf Goh tArAv avEd sogam

(A) akEr (B) katkar (C) erEtse (D) egEselef (E) takavol

5.	 Melyik	tulajdonnév	szerepel	Vörösmarty	Mihály	A buvár Kund	c.	művében?
(A) Endre (B) Henrik (C) Béla (D) Tisza (E) Pozsony

6. Az alábbi felsorolások közül melyek szavaiból lehet hibátlanul összerakni 
egy-egy	 jól	 ismert	 vers	 vagy	dal	 első	 versszakát?	 (A	központozásra	 ezúttal	
nem	kell	tekintettel	lennetek.)

 (A) A angol Léptet Edward Hadd mennyit lován ér velszi fakó tartomány lá-
tom király király úgymond; (B) a ágra Száll az szájrul Fű kizöldül ó Száll 
sirhanton ágrul Bajnok ének ébred lanton madár szájra; (C) szerelemnek bánt 
Te hatalmas lehetsz írja tüze sebemnek kis A Megemésztő gyönyörű; (D) elta-
kar magyar Bölcsőd s híve majdan sírod Légy is Mely rendületlenűl ápol s Ha-
zádnak oh; (E) serényen a gondolok mindig egy meg-megállva hete Nyikorgó 
csak kosárral mamára ölében a padlásra Már ment

7. Mit jelent, ha valaki vagy valami tilinkózik?
(A) kis zongoraszerű hangszeren játszik (B) iszogat
(C) egy régi népi labdajátékot játszik (D) nevetgél
(E) kis furulyán, fűzfasípon játszik

8.	 Keressétek	meg	a	közös	hiányzó	szótagokat	a	három	szópárban!	Ezután	a	há-
rom	kapott	szótagot	rakjátok	helyes	sorrendbe,	és	egy	újabb	értelmes	szót	kap-
tok. Mit jelent ez a szó? ME...-...REK,  E...-...LEVÉZ,  BIL...-...CSE
(A) a nyereghez szíjazott lábtartó vas (B) rongy, szakadt ruha
(C) zsákvászon (D) hozomány ruhanemű, ágynemű
(E) a vászonpelenka régi megnevezése

9.	 Balassi	híres	versének	idéztük	az	elejét.	Jelöljétek	meg	a	rá	vonatkozó	igaz	
állításokat!

 „Vitézek, mi lehet ez széles föld felett szebb dolog az végeknél?”
(A) A költői kérdés a hősi halál szépségére utal.  (B) A megszólított “vitézek” 
a török hódoltság idején harcoltak az oszmán hódítók ellen.  (C) A “végek” 
kifejezés itt végvárakat jelent.  (D) A verset megírásakor nem lehetett kinyom-
tatni, mert még nem voltak nyomdák.  (E) Az idézetben több a főnév, mint a 
névmás.

10.	 Mely	szavakból	lehet	újabb	értelmes	szót	létrehozni	úgy,	hogy	minden	egyes	
zöngés	mássalhangzójukat	a	zöngétlen	párjukkal	(ha	van)	kicseréljük?
(A) babád (B) veled (C) véged (D) dolog (E) görög

11. Makkai Sándor Táltoskirály	című	regényéből	idézzük	az	alábbi	mondatot.	Je-
löljétek	meg	a	rá	vonatkozó	igaz	állításokat!	„A király szinte szertartásosan 
komoly maradt, inkább nagy figyelem tükröződött arcán, mintha a legpompá-
sabb udvari ceremóniát nézné, talán csak keletiesen lefelé idomított bajusza 
alatt s meleg tekintetű szemeiben bújócskázott valami huncut mosolygás.”
(A) Az igék mind kijelentő módban állnak.
(B) 3 helyhatározószót tartalmaz. (C) Találunk példát hasonulásra.
(D) Több a névelő, mint a névutó. (E) 3 szót a hagyomány elve alapján írunk.

12.	 Betűrendben	 írtuk	 le	 különböző	 szavak	betűit.	Azokat	 válasszátok	ki,	 ame-
lyekből	(persze	az	összes	felhasználásával)	kirakható	egy	igenév!
(A) a a d l n u (B) a a a d l sz v (C) b e e e e f j t t z
(D) a a d h i l n (E) a a d d n ó

13.	 Hogyan	írjuk:	tj, ty, tyj vagy tty?	Azokat	a	szópárokat	jelöljétek	meg,	ame-
lyek	mindkét	tagjában	a	kihagyott	helyre	hosszú	tty-t	írunk!
(A) Vak Bo ... án / bá ... a (B) ha ... úk / bo ... a (C) pin ... el / pe ... e
(D) ko ... an / ko ... ogó (E) javítta ... a / su ... omban

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 toldalékos vagy 

régies	szóalakot!	(34 helyes szóig jár pont)
 b)	Ezután	keressetek	köztük	hat	olyat,	amelyek	visz-

szafelé	kimondva	is	értelmesek!

KE TE LE VE GYE
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