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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. Melyik keresztnév betűiből lehet új szót kirakni? (Mind a három betűt fel kell 
használni.) 
(A) Pál (B) Mór (C) Éva (D) Örs (E) Bea 

2. Miből van három a mesecímekben? 
(A) kívánság (B) kismalac (C) arany hajszál 
(D) nyúl (E) aranymadár 

3. Melyik szó végére lehet illeszteni -nn és -nt betűkapcsolatot is? 
(A) ki… (B) cse… (C) be… (D) fe… (E) ke… 

4. Weöres Sándor Galagonya című verséből idéztünk néhány sort. Jelöljétek meg 
az idézetre vonatkozó igaz állításokat! 

  Őszi éjjel 
  izzik a galagonya, 
  izzik a galagonya 
  ruhája. 

(A) Több benne a rövid magánhangzó, mint a hosszú. 
(B) A leghosszabb szó öt szótagos. 
(C) Három szóban van hosszú magánhangzó. 
(D) Négy szóban van kétjegyű mássalhangzó. 
(E) A galagonya egy színes kalapú mérges gomba. 

5. Melyik szóba lehet beilleszteni az o – ó vagy az ó – o magánhangzópárt? Azaz 
melyikben lehet egy rövid o és egy hosszú ó is? 
(A) m . rc . s (B) k . r . s (C) b . rs . s (D) h . rk . l (E) t . rk . s 

6. Ki mit csinál? Melyik keresztnév tartalmaz olyan szót, amely a Mit csinál? 
kérdésre felel? 
(A) Márta (B) Adél (C) Rita (D) Margit (E) Vera 

7. Melyik szó elválasztása helyes? 
(A) meg-eb-é-del (B) há-zi-asz-szony (C) fel-e-let 
(D) csa-tan-gol (E) tart-ós 

8. Jelöljétek meg a helyesen írt szópárokat! 
(A) haj – háj (B) táj – tej (C) sajt – selyt (D) baj – bály (E) hely – hej

9. Hány legalább kétbetűs szót találtok a BARÁTOK szóban? (Csak egymás 
mellett álló betűkből alkothatók szavak; és maga a BARÁTOK szó nem szá-
mít.) Jelöljétek meg az igaz állításokat! 
(A) Hét szó biztosan van benne. (B) Az ötbetűs szavak száma kettő. 
(C) Van köztük Mit csinál? kérdésre felelő szó. 
(D) Négy szó mássalhangzóval kezdődik. 
(E) A szavak között oda-vissza olvasható is van. 

10. Mely állatnevek hiányoznak a szólásokból, közmondásokból? 
  ...-ból nem lesz szalonna. 
  Egyik ..., másik ... . 
  Átesik a ... másik oldalára. 

(A) szamár (B) eb (C) ló (D) kutya (E) macska 

11. Keressetek hárombetűs szavakat a meghatározások alapján, majd azokat jelöl-
jétek meg, amelyek oda-vissza olvasva is értelmesek! 
(A) hallószerv (B) tesz (C) magamra 
(D) hideg évszak (E) üt 

12. Alkossatok szavakat a betűcsoportokból! (Az összes betűt fel kell használni.) 
Melyik szó jelöl foglalkozást? 
(A) ÁUCKRSZ (B) AÁDGNR (C) ÁOPSST 
(D) AAKPS (E) AEÓDL 

13. Mit jelent a sertepertél szó az alábbi meserészletben? 
 Csutkamanó az álombirodalmában sertepertél. 

(A) szöszmötöl (B) söpröget (C) ide-oda járkál 
(D) fecseg (E) takarít 

A következő feladatot a válaszlap kijelölt helyén oldjátok meg! 
14. Pótoljátok a hiányzó magánhangzókat az alábbi ellentétes jelentésű szópárok-

ban! Ügyeljetek a helyesírásra és arra, hogy valóban ellentétes szavak jöjjenek 
ki! A kiegészített ellentétpárokat írjátok a válaszlapra! 
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