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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.	TEST	→	2.	FEST	→ 
3.	PEST	→	4.	PERT→	5.	_	_	_	_	→	6.	_	_	_	_	→	7.	_	_	_	_
(A) MATT (B) TERI (C) ÉRTE (D) POLC (E) VÁRA

2. Mit jelent az „Elcsavarta a fejét” kifejezés?
(A) Elcsábította, meghódította. (B) Összezavarta, elbizonytalanította.
(C) Rossz útra tért. (D) Megtévesztette, becsapta.
(E) Úgy tett, mintha nem vett volna észre valamit.

3.	 Válasszátok	ki	az	alábbi	összetett	szavak	közül	azokat,	amelyeket	kötőjellel	
kell	írni,	majd	olvassátok	össze	a	kezdőbetűiket!	Mit	jelent	az	így	kapott	szó?

 Könnyűbúvárképzés, hébehóba, ajándéktárgykészítő, 
levegőszennyezettség, valóságábrázolás, járkel, mendemonda, 

tehergépkocsivezető, irkafirka, ázikfázik, sebességkorlátozás, nyulambulam
(A) nem élénk színű, kevésbé látszó (B) lovaskocsi
(C) a növénytanban a leveles szár neve (D) lovaglópálca vagy ostor
(E) általában kézi erővel mozgásba hozott vasúti jármű

4. A Nemzeti dal	utolsó	versszakából	idéztünk	rovásírással.	A	betűk	azonosítása	
után	jelöljétek	meg	azokat	a	verscímeket,	amelyeket	szintén	Petőfi	Sándor	írt!	
(Vigyázat!	A	rovásírás	jobbról	balra	halad!)

  ttellem gAsdAmi OdlA sE ,kanlurobmod kniajrIs loh
  .teknieven tneS le kAjdnom ,kanlurobel kniAkonu

(A) !melereS ,gAsdabaS (B) aSit a (C) trem ,rokob a tekSer
(D) amam (E) leggeS tegeS

5. Az alábbi felsorolások közül melyek szavaiból lehet hibátlanul összerakni 
egy-egy	jól	ismert	vers	vagy	dal	első	két	sorát?	(A	központozásra	ezúttal	nem	
kell	tekintettel	lennetek.)
(A) nyári süt sugára Az le ég tetejéről napnak a Tüzesen juhászbojtárra a
(B) nemzetiszín édes csókja Süvegemen Ajakamon rózsa babám
(C) a páva tornyára Vármegye Fölszállott
(D) a a kerti Még zöldel a völgyben nyárfa az nyílnak ablak alatt Még virágok
(E) leszek fának vagy virága Ha én ha virág leszek Fa vízcsepp vagy

6.	 Keressétek	meg	a	közös	hiányzó	szótagokat	a	négy	szópárban!	Ezután	a	négy	
kapott	szótagot	rakjátok	helyes	sorrendbe,	és	egy	újabb	értelmes	szót	kaptok.	
Mit jelent ez a szó? Ü...-...DÜL,  LÜ...-...VÉS,  LA...-...TÁL,  EM...-...REG
(A) didereg, vacog (B) átvitt értelemben: ellenkezik (C) henceg
(D) finnyáskodik (E) állat felborzolja a szőrét, vagy madár a tollát

7.	 Melyik	tulajdonnév	szerepel	Arany	János	Szondi két apródja	című	művében?
(A) Márton (B) Szigetvár (C) Péter (D) Pál (E) Ali

8.	 Jelöljétek	meg	az	igaz	állításokat	Arany	és	Petőfi	barátságára	vonatkozóan!
(A) A két költő barátsága a Toldi sikere kapcsán kezdődött 1836-ban.
(B) Versben és prózában is írtak levelet egymásnak.
(C) Petőfi még barátja kisfiához is írt verset.
(D) Személyesen soha nem volt alkalmuk találkozni.
(E) Egyszer találkoztak egy rövid időre a szabadságharc leverése után.

9.	 Mely	szavakból	lehet	újabb	értelmes	szót	létrehozni	úgy,	hogy	minden	egyes	
zöngétlen	mássalhangzójukat	a	zöngés	párjukkal	(ha	van)	kicseréljük?
(A) sírt (B) kereszt (C) fájt (D) papot (E) tárta

10. Mit jelent a vendégoldal kifejezés?
(A) az étlap régi neve
(B) két hosszú rúd, amivel a szekér rakfelületét megnövelik
(C) pótlap vagy melléklet valamilyen tudományos dolgozatban
(D) a régi jurtákban a bejárattól balra eső rész a vendégek számára
(E) leomlott vároldal ideiglenesen palánkkal megerősített része

11. Az alábbi mondatot Passuth László Sárkányfog	című	regényéből	idézzük.	Je-
löljétek	meg	a	neki	megfelelő	ágrajzot!		 „A székelység észrevétlenül beszivá-
rog a német lovasok háta mögé Báthory Boldizsár megsegítésére.”

(A) (B) (C) (D) (E) egyik sem
12.	 Betűrendben	 írtuk	 le	 különböző	 szavak	betűit.	Azokat	 válasszátok	ki,	 ame-

lyekből	(persze	az	összes	felhasználásával)	kirakható	egy	igenév!
(A) e l n o o r t t t (B) e e i s t v (C) a d i l l n o
(D) e e e k k l n t (E) á g l l n o ó

13.	 Hogyan	írjuk:	dj, gy, gyj	vagy	ggy?	Azokat	a	szópárokat	jelöljétek	meg,	ame-
lyek	mindkét	tagjában	a	kihagyott	helyre	hosszú	ggy-t	írunk!
(A) fa ... ú / le ... int (B) ha ... on / me ... es (C) hi ... en / ro ... an
(D) bu ... an / e ... ik (E) a ... on / á ... al

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!
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