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8.

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

Melyik szó marad értelmes akkor, ha beillesztünk valahova egy d betűt?
(A) ezek
(B) térdel
(C) enged
(D) megölne (E) vétek

2.

Mit csinál az, aki zsémbelődik?
(A) házsártoskodik
(B) bíbelődik, vacakol
(D) viccelődik

3.

(C) szomorkodik

(E) fukarkodik

Jelöljétek meg azokat a meghatározásokat, amelyek megfejtése lehet egy csekezdetű szó! (Például: ’szemerkél’ → csepereg)
(A) kis patak
(B) lármás veszekedés (C) szolgáló
(D) jelentéktelen, kevés (E) nyalánkság

4.
5.

A szólás szerint mit kell felkötni?
(A) gatyát
(B) nyúlcipőt (C) hócipőt

(D) gyeplőt

(E) csomót

Mivel magyarázza a népmese igazmondó juhásza Mátyás királynak, hogy
nincs meg az aranyszőrű bárány?
(A) eladta a burkus királynak
(B) elvitte a farkas
(C) elcserélte egy szép fekete báránnyal

(D) beleesett a bárány a kútba

(E) az előzőek egyike sem
6.

Gyűjtsétek össze az összes olyan kétbetűs szót, amely mássalhangzóval kezdődik és a második betűje hosszú magánhangzó! (Egyet maga a feladat megfogalmazása is tartalmaz!) Majd válasszátok ki az igaz állításokat!
(A) Van köztük olyan, amely ige és főnév is lehet.
(B) Egyik hosszú magánhangzóval nem lehet így szót létrehozni.
(C) A mássalhangzók többsége alkalmas arra, hogy ezzel a feltétellel szót
alkosson.
(D) Létezik olyan mássalhangzó, amelyikkel akár négy szót is lehet találni.
(E) Legalább öt ilyen kétbetűs szó visszafelé kimondva is értelmes.

7.

Helyesírás: n vagy ny? Jelöljétek be az n-nel írandó szavakat!
(A) elszo…tyolodik
(B) sarka…tyú
(C) görö…gy
(D) poro…ty

(E) foga…tyú

Hol volt Hunyadi Mátyás királlyá választása?
(A) Visegrádon
(B) Rákosmezőn
(D) Székesfehérváron

9.

(C) Buda és Pest között

(E) Kolozsváron

Válasszátok ki azokat a párokat, amelyek mindkét tagja igekötő vagy igekötő is lehet!
(A) szét, még
(B) széjjel, össze
(C) neki, nekem
(D) át, körül

(E) újra, szembe

10. Ki leckézteti meg Kevély Kereki urat Móra Ferenc történetében?
(A) Mátyás király
(B) egy eszes pásztorfiú (C) Ludas Matyi
(D) Petőfi Sándor

(E) az előzőek egyike sem

11. Egészítsétek ki a közmondást, majd válasszátok ki azt, amelyik ugyanazt
jelenti, vagy amelyiknek nagyon hasonló a jelentése!
_m_ly_n _z _dj_n_st_n, _ly_n _ f_g_dj_st_n.
(A) Madarat tolláról, embert barátjáról lehet megismerni.
(B) Amilyen a mosdó, olyan a törülköző.
(C) Az alma nem esik messze a fájától.
(D) Aki bottal köszön, annak doronggal felelnek.
(E) Egyik sem.
12. Mely főneveket kell nagy kezdőbetűvel írni?
(A) ÉSZAKKELET
(B) GÖNCÖLSZEKÉR (C) ALFÖLD
(D) FENNSÍK

(E) ERDÉLY

13. Különböző számnevek betűit kevertük össze. Válasszátok ki a határozott
tőszámneveket!
(A) zőktetetin (B) aszdáz (C) kásiodm (D) ékesv (E) eeégygynnnv
A következő feladatot a válaszlap kijelölt helyén oldjátok meg!
14. Különféle főnevek betűit kevertük össze. Próbáljátok meg helyreállítani a
szavakat, majd írjátok be őket a válaszlapon kétfelé csoportosítva aszerint,
hogy fegyverek (1. oszlop) vagy hangszerek (2. oszlop) nevei-e! Könnyítésül az első betűk a helyükön maradtak, és a kétjegyű mássalhangzókat sem
bontottuk széjjel.
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