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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.

Melyik mesterember készít hordókat?
(A) pintér
(B) sintér
(C) kádár

(D) bodnár

(E) tímár

2.

Három szótagos összetett szavakat gyűjtöttünk, de magánhangzók nélkül
írtuk le őket. Azokat válasszátok ki, amelyeknek mindegyik magánhangzója
lehet hosszú!
(A) t…zh…ny…
(B) sz…lv…d…
(C) m…rf…ldk…
(D) sz…nm…v…sz
(E) …l…l…ny

3.

Ki vagy mi a kapca?
(A) útonálló
(B) bakancsféle cipő
(C) egykezes kis kapa
(D) pálinkás pohárka (E) zokniként használt, lábra tekerhető vászoncsík

4.

5.

6.

7.

8.

Jelöljétek meg azokat a szavakat, amelyeknek a belsejébe, a kipontozott
helyre ha egy testrész nevét írjuk, akkor értelmes szót kapunk! (Például:
f…adalom > forradalom) Figyelem! A pontok száma megfelel a hiányzó
betűk számának! A kétjegyű mássalhangzókat két pont jelöli!
(A) próba...ke (B) mi...zna (C) s…end
(D) ...rány
(E) ....epel
Jókai Mór A barátfalvi lévita című művéből idézünk: „Hogyan? A báró úr
magyar ember, s nem tud deákul?” Hogyan nem tud a báró úr?
(A) diáknyelven – azaz nem ismeri a fiatalok újfajta beszédmódját
(B) deáknyelven – azaz nem tud olvasni, nem ismeri a betűket
(C) magyarul
(D) németül
(E) latinul
Elé egy, mögé egy! Mely szavakat lehet elöl és hátul is kiegészíteni egy-egy
betűvel úgy, hogy egy magyar lánynevet kapjunk?
(A) _ÁRT_
(B) _ÉK_
(C) _BŐ_
(D) _ÍME_
(E) _RÉ_
Magyar foglalkozásneveket írtunk le görög betűkkel. Mivel néhány görög
betű nagyon hasonlít a magyarra, könnyen megfejthetitek őket. A betűk azonosítása után jelöljétek meg azoknak a szavaknak a betűjelét, amelyek szintén foglalkozásnevek! κατονα, κερτης, ερδης, βολτι ελαδω, τακαρίτω, πηκ
(A) τηρκηπης (B) πιλωτα
(C) ταπλω
(D) καλοδα (E) κηρης
Szavak mássalhangzóit adtuk meg. Összesen hány különféle szót lehet alkotni, ha a pont helyére csak hosszú magánhangzót írhatunk? Gyűjtsetek össze
minél többet, majd jelöljétek meg az igaz állításokat! CS . R, GY . R, SZ . R
(A) Kevesebb mint 11 ilyen szó létezik. (B) 11-nél több ilyen szó is létezik.
(C) A szavak közt legalább öt ige.
(D) Melléknevet is találunk köztük.
(E) A legkevesebb szót a CS . R esetében lehet létrehozni.

9.

Összetettszó-lánc. Összetett szavakat fűztünk tovább újabb utótagok hozzáillesztésével. Mely szavak kerülhetnek a szólánc hetedik helyére, ha természetesen két egymás mellett álló szónak valóban létező, értelmes összetett
szót kell alkotnia? VIRÁG – MÉZ – ÉDES – ANYA – FÖLD – 6. – 7. a
(A) HENGER (B) LAP
(C) IDŐ
(D) VÉDŐ
(E) VILLÁM

10. Olyan szavak meghatározását közöljük, amelyekben ngy betűkapcsolat van.
A szavak megtalálása után olvassátok össze az első betűket! Mely megállapítások igazak erre a szóra? 1. ellenszolgáltatás nélkül 2. ócska ruhadarab
3. menyasszonyok ruha- és fehérneműből álló hozománya 4. Isten hírnöke
(A) vegyes hangrendű (B) jelentése: füzet (C) csak zöngés hangokból áll
(D) ha mássalhangzóit felcseréljük, újabb értelmes szót kapunk
(E) ha a szó elé egy mássalhangzót írunk, értelmes szót kapunk
11. Azokat a szópárokat jelöljétek be, amelyeknek mindkét tagja helyesen írt felszólító módú ige!
(A) hagyj, higyj
(B) folyjon, higgyen
(C) hozd, oldd
(D) nyitsd, bontsd
(E) lőj, fesd
12. Hányast kapott Tutajos, illetve Bütyök év végén számtanból?
(A) mindketten egyest
(B) mindketten ötöst
(C) Tutajos négyest, Bütyök ötöst
(D) Tutajos ötöst, Bütyök négyest
(E) Tutajos hármast, Bütyök ötöst
13. Oda-vissza értelmes, hárombetűs szavak meghatározását közöljük. Ha megfejtettétek őket, olvassátok össze a középső betűket! Mit jelent az így kapott
szó?
1. oda: könyörgés, vissza: vonatkozó névmás
2. oda: testnedv, vissza: kikötő
3. oda: nem mögé, vissza: tárgy keskeny széle
4. oda: tesz, helyez, vissza: végtag
(A) ostoba (B) ügyetlen (C) elgondolkozó (D) semmirekellő (E) puhány
A következő feladatot a válaszlap kijelölt helyén oldjátok meg!
14. Egy napon a fák társadalma megelégelte, hogy az emberek évszázadok óta
irtják, pusztítják őket és velük együtt a természetet is. Midőn egy tiszta szívű,
de zabolátlan fiúcska, Ákos már a harmadik friss hajtást tépte le az öreg
tölgyről, miközben ágain fölfelé kapaszkodott, hirtelen úgy érezte, mintha
vasmarkok ragadnák meg. Szörnyen megijedt, amikor látta, hogy a tölgyfa
ágai elevenedtek hús-vér karokká! A fa törzsének görcsei haragos arccá formálódtak, és így vált elevenné a többi fa is körös-körül. A tölgy szigorúan,
mégis jóságos melegséggel a hangjában megszólalt: – Ne félj, te kis fiúcska,
nem azért fogtunk meg, hogy bántsunk, hanem azért, hogy elvidd üzenetünket
az embereknek... Fogalmazzátok meg 10-15 mondatban, mit üzenhettek a fák
Ákos által az embereknek!

