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Az 1-13. feladatok megoldását a válaszlapon a megfelelő helyre tett X-szel jelöljétek! Előfordul-
hat, hogy egy feladatban több válasz is helyes. 
1. Az alábbi betűsorokból keressétek ki azokat, amelyekből az összes betű felhasználásával egy ma-

gyar keresztnevet lehet kirakni! 
(A) CAFASIKRN (B) ORBÁZSILD (C) ROGOCSN (D) ZSÁPLAB (E) GLÁKOBAR 

 
2. Melyik szólásban, közmondásban szerepel ló? 

(A) Előre iszik a .................. bőrére. 
(B) Négy lába van a .........-nak, mégis megbotlik.
(C) Ne tarts ..................-t, nem sántul meg! 

(D) ..................-ból nem lesz szalonna. 
(E) Rossz ..................-ra tesz. 

 
3. Az alábbi szavak közül melyik származik a RÓ alapszóból? 

(A) rovás (B) róka (C) rovó (D) rovátka (E) rossz 
 
4. Válasszátok ki a következők közül a ruhát vagy ruhaneműt jelentő szavakat! 

(A) szűr (B) lajbi (C) pantalló (D) guzsaly (E) kapca 
 
5. Válasszátok ki azokat a mondatokat, amelyekben található névmás és névutó is! 

(A) Este tíz után senki sem hagyhatja el a tábort. 
(B) Te felejtetted égve a villanyt a kisszobában tegnap? 
(C) Marci szótlanul ballagott nagyapja mögött az erdei ösvényen. 
(D) Valakinek el kellene szaladnia a boltba egy kis tejért és kenyérért. 
(E) Ki vitte el az ajtó elől a biciklimet? 

 
6. Jelöljétek meg azokat a mondatokat, amelyek nyelvhelyesség vagy szóhasználat szempontjából hi-

básak! 
(A) Az eső végett a kirándulás elmaradt. 
(B) A jövő héten már valószínűleg jó idő lesz. 
(C) Valószínű, hogy a következő kirándulás már nem hiúsul meg.  
(D) Ha szólunk nekik, valószínűleg, hogy ők is eljönnek majd. 
(E) Sajnos, hogy muszáj vagyok elindulni. 

 
7. Az alábbiakban a Himnusz első négy sorát olvashatjátok rovásírással. Az azonosítható betűk segít-

ségével fejtsétek meg az öt megadott szót, majd közülük jelöljétek meg azokat, amelyek szerepel-
nek a Himnusz bármely versszakában! Vigyázat! A rovásírás jobbról balra halad! 
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8. Az alábbiakban a hun-magyar mondavilággal kapcsolatos állításokat olvashattok. Melyek igazak 
közülük? 
(A) Hunort és Magort csecsemőkorukban egy anyafarkas táplálta. 
(B) Isten Attilának egy csodálatos kardot küldött, amelyet egy pásztorfiú talált meg. 
(C) A hagyomány szerint Árpád fejedelmet egy hármas koporsóban temették el a Tisza medre alatt. 
(D) Attila fiát Csaba királyfinak hívták, aki a hagyomány szerint a Hadak Útján lejőve segíti ki a

székelyeket a veszedelemből. 
(E) A hét vezér a csodaszarvas feláldozásával pecsételte meg közös elhatározásukat: a honfoglalást.

 
9. Az anagramma egy név betűinek olyan játékos összekeverése, amelynek eredményeképpen egy 

ugyancsak értelmes szó, szókapcsolat vagy kifejezés jön létre. Az alábbiakban magyar írók, költők 
nevéből származó anagrammákat olvashattok. Jelöljétek meg közülük azokat, akik éltek az 
1848/49-es forradalom és szabadságharc idején! 
(A) ANYJA SORÁN 
(B) FIA AJTÓT SZEL 
(C) FESTŐID PORÁN 

(D) JÓ RÓKA, MI? 
(E) FÁT KEN SIETVE 

 
10. Verstani ismereteitekre támaszkodva döntsétek el az alábbi idézetekről, hogy eredetileg melyik 

vers! (A feladatot nehezíti, hogy mindegyik idézetet prózai formában közöljük.) 
(A) „Pista gyorsan elkezdett evezni. Nem lehet azt a kínt megnevezni, amit a lyány és az úrfi ér-

zett. Nem tudták, hogy kezdjék a beszédet.” 
(B) „Mondd, mit érlel annak a sorsa, akinek nem jut kapanyél; kinek bajszán nem billeg morzsa,

ki setét gondok közt henyél.” 
(C) „Látván azt az oroszlán vigyorogni kezdett, és a fogait mutogatni. A szamár igen meg kezde

ijedni és reszketni.” 
(D) „Megkönnyebbül az élet s az öröklétbe hull; elménk benső tüzének fényén magasztosul; olvad

a csillagég, lesz arany életborunk, s mi megízlelve fényes csillaggá változunk.” 
(E) „Bizony nem használ, hogy ezt mondják: nem országunknak törvénye, nem városunknak szo-

kása. Jaj és örökké való jaj következik utána.” 
 
11. Jelöljétek be azokat a földrajzi neveket, helyszíneket, amelyek szerepelnek a János vitézben! 

(A) Bergengócia (B) Tatárország (C) India (D) Törökország (E) Ausztria 
 
12. Az alábbi állítások közül melyek igazak Petőfi Sándor életére? 

(A) Édesapja, Petrovics István örömmel támogatta fia színészi álmait. 
(B) Egyik legjobb barátja a költőtárs, Arany János volt. 
(C) 1848. március 15-én a költő maga szavalta el híres költeményét, a Nemzeti dalt a lelkes soka-

ságnak. 
(D) A szabadságharcban Bem apó, az öreg cseh tábornok szinte fiaként szerette őt. 
(E) A költő 1849 nyarán a segesvári csatavesztéskor tűnt el. 

 
13. Verstani ismereteitekre (rímelés, szótagszám stb.) támaszkodva jelöljétek meg azokat a szavakat, 

amelyek az alábbi versrészletet verstani és értelmi tekintetben kiegészíthetik! 
„Megindulék a réten, 
s a kedvesem kerestem, 
a gyenge szép virág meg 
elhervadt a …………...” 

(A) zsebemben (B) kertben (C) karomban (D) földön (E) kezemben 
 
A következő feladatot a válaszlap kijelölt helyén oldjátok meg! 
14. Gyűjtsetek össze minél több csodatévő tárgyat, eszközt a magyar népmesék világából, amelyek va-

lamilyen módon segítik a népmesehősöket! Ezután közös megbeszéléssel válasszatok ki egyetlen 
egyet, amelyik megítélésetek szerint leginkább szolgálná az emberek javát! Fogalmazzátok meg 
röviden, hogyan vagy mire használnátok, és indokoljátok is a választásotokat! Igyekezzetek lé-
nyegre törően, szépen fogalmazni a rendelkezésetekre álló helyen belül maradva! 
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