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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. Melyek pénzelnevezések?
(A) krajcár (B) fitying (C) pelyva (D) tallér (E) garas

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. Melyik mese végződik a benne szereplő róka pórul járásával?
(A) A róka és a holló (B) A róka és a szőlő
(C) A róka és a gólya (D) Vuk
(E) A kis herceg

4. Mely szavakat lehet j-vel is leírni?
(A) estély (B) boly (C) elfolyt (D) lakályos (E) hely

5. Az alábbi mese- vagy mondabeli élőlények közül melyik tud repülni?
(A) táltos ló (B) aranyszőrű bárány (C) griff
(D) főnix (E) kentaur

6. Mely szavak jelentik azt, hogy valaki magas?
(A) langaléta (B) nyakas (C) hórihorgas
(D) nyakigláb (E) otromba

7. 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

8. Jelöljétek be a nyelvhelyesség szempontjából helyes mondatokat!
(A) Nem kellett volna Bélát is megkérdeznünk?
(B) Nem kellett volna Bélát is megkérdeznünk-e?
(C) Nem kellett volna-e Bélát is megkérdeznünk?
(D) Nem-e kellett volna Bélát is megkérdeznünk?
(E) Nem-e kellett-e volna Bélát is megkérdeznünk?

9. 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

10. Jelöljétek meg azokat a szavakat, amelyeknek a belsejébe, a kipontozott helyre 
ha egy állatnevet írunk, akkor értelmes szót kapunk! (Például: be...ndez > 
befecskendez. Figyelem! A pontok száma nem feltétlenül felel meg a hiányzó 
betűk számának!)
(A) ar......pat (B) ki......g (C) to......ó
(D) ki......szony (E) ors......út

11. Rövid i vagy hosszú í? Jelöljétek be a helyesen írt szavakat!
(A) kiváncsi (B) dicsér (C) kisérlet (D) hirdetés (E) viziló

12. Mely szólás, közmondás jelenti azt, hogy valaki gazdag?
(A) Madarat lehet vele fogatni. (B) Fogához veri a garast.
(C) Kifolyik a pénz az ujjai közül. (D) Annyi a pénze, mint a pelyva.
(E) Van mit a tejbe aprítania.

13. A Kérem a következőt! (Dr. Bubó) című rajzfilmsorozat kezdődalában Dr. 
Bubó milyen gyógymódokat, kezeléseket javasol állatbetegeinek?
(A) lábsó (B) fogorvos (C) pszichológus
(D) mankó (E) tápszer

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!)


