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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 szó jelent valamilyen házféleséget, házfajtát?
(A) kaliba (B) putri (C) vityilló (D) viskó (E) kulipintyó

2. Melyik szó elé kerülhet olyan, bármilyen népnevet jelentő előtag, hogy értel-
mes összetett szó jöjjön létre? (Például: ...saláta > franciasaláta)
(A) ...dinnye (B) ...füst (C) ...káposzta (D) ...ágy (E) ...rongy

3. Az alábbi meseszereplők közül melyik kutya?
(A) Gombóc Artúr (B) Bruckner Szigfrid (C) Vahúr
(D) Mirr-Murr (E) Frakk

4. Mely szólás jelenti azt, hogy valaki buta, ostoba?
(A) Káposztalé van a fejében. (B) Okos, mint a tavalyi kos.
(C) Nincs sok sütnivalója. (D) Sötét ló.
(E) Korpa van a fejében.

5. A Micimackó című mesében milyen ajándékot kap Füles a születésnapjára?
(A) egy csupor mézet (B) egy kipukkadt léggömböt
(C) egy leszakadt csengőzsinórt (D) egy bojtos sapkát
(E) egy üres mézesüveget

6. Az alábbi betűhalmazokból egy-egy női keresztnevet lehet kirakni. Jelöljétek 
be azokat, amelyek egyben virágnevek is!
(A) KOBÁLRAG (B) TILNAKA (C) OLIVA
(D) BEZSTÉRE (E) BAREKE

7. Jelöljétek be azokat a szavakat, amelyek egyértelműen lóra utalnak!
(A) csődör (B) kanca (C) tinó (D) musztáng (E) pej

8. Az alábbi, három szóból álló felsorolások közül jelöljétek be azokat, amelyek-
nek minden szava helyesen van leírva!
(A) moly, boj, gólya (B) keselyű, héja, sólyom
(C) súly, máj, mély (D) karvaj, robaj, zsivaj
(E) sóhaj, mosoly, csigolya

9. Kik voltak Dorka útitársai az Óz, a nagy varázsló című mesében?
(A) Nyugati Boszorkány (B) Bádog Favágó/Bádogember
(C) Pepi, a kiskutya (D) Gyáva Oroszlán
(E) Madárijesztő

10. Mely szavak jelentik azt, hogy valaki vékony, sovány?
(A) cingár (B) egyszálbélű (C) töpörödött
(D) nyegle (E) sóvár

11. Kivel nem küzd meg Fehérlófia?
(A) Vasgyúró (B) Szélkirály
(C) Hétszünyű Kapanyányimonyók (D) háromfejű sárkány
(E) Kőmorzsoló

12. Jelöljétek be a zöldségneveket!
(A) paraj (B) csicsóka (C) paszomány (D) zsombék (E) paszuly

13. Ismert verssorokat olvashattok magánhangzók nélkül. Találjátok ki az eredeti 
idézeteket, és azokat jelöljétek meg, amelyeket Petőfi Sándor írt!
(A) J M K TYKNY KND
(B) MT NKM T ZRDN KRPTKNK FNYVSKKL VDRGNYS TJ
(C) GSZ TN HZFL ZN GNDLKDM
(D) STN LDD MG MGYRT J KDVVL BSGGL
(E) RBK LGYNK VGY SZBDK

A következő feladatot a válaszlap kijelölt helyén oldjátok meg!

14. Képzeljétek el, hogy lehetőségetek van meghatározni az egyik idei kötelező 
olvasmányt! Olvasmányélményeitek alapján adjátok meg egy olyan regény-
nek a címét (lehetőleg szerzővel együtt), amelyet ti erre alkalmasnak találtok! 
A választott műhöz írjatok egy rövid kedvcsináló ajánlót; igyekezzetek minél 
több érvvel felkelteni diáktársaitok érdeklődését! (Értelemszerűen olyan mű-
vet válasszatok, amely jelenleg nem kötelező olvasmány!)


