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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. Állatmesék címszereplőit soroltuk föl összekeverve. A mesecímek beazonosí-

tása után jelöljétek meg az igaz állításokat!
  holló, bárány, róka, hangya, gólya, farkas, tücsök, róka, nyúl, teknős

(A) Az egyik mese szereplője a szorgalmával tűnik ki.
(B) Egy mesehős a hiúsága miatt jár pórul.
(C) Több mesében is a ravaszság győz.
(D) Mindegyik mese azt példázza, hogy mindig győz a jó.
(E) A mesék azt példázzák, hogy mindig az erősebb győz.

2. Mely szavakban írjuk a zárójelben megadott mássalhangzót röviden?
(A) ba...ancs (k) (B) má...ik (l) (C) sza...ag (l)
(D) sző...ő (l) (E) sto...ol (p)

3. Az összetett szavak utó-, illetve előtagját összeolvasva egy egyszerű szót kap-
tok. Mi a jelentése ennek a szónak?

  lánc...  ...lény
  rizs... ... + ... ...járás
  búza...  ...kombájn

(A) testrész (B) foglalkozás (C) látásjavító eszköz
(D) tulajdonság (E) ruhadarab

4. Jelöljétek be azokat a válaszlehetőségeket, amelyeknek van megfelelőjük a 
felsorolt szavak között! véka, bocskor, lajtorja, rosta, purdé
(A) házikó (B) lábbeli (C) lábos (D) létra (E) szita

5. Milyen szófajúak az alábbi mondat szavai sorrendben? „A követ követ követ.”
(A) névelő, főnév, ige, főnév (B) névelő, főnév, főnév, ige
(C) névelő, ige, ige, főnév (D) névelő, ige, főnév, főnév
(E) névelő, főnév, főnév, főnév

6. Melyik nem népmese az alábbiak közül?
(A) Fityók (B) A Macskacicó (C) Vitéz Laci
(D) A rátóti csikótojás (E) A kőleves

7. Melyik válaszlehetőség szavait írjuk csupa ly-nal?
(A) hodá..., muszá..., Kodá..., sirá... (B) karabé..., só...om, gereb...e, kristá...
(C) ricsa..., mora..., roba..., tava.... (D) kara…, seregé..., engedé..., fák...a
(E) dere...e, gödö...e, nyoszo...a, mág...a

8. Fejtsétek meg a titkosírást, amely egy közmondást rejt! Mi a jelentése a köz-
mondásnak?       ▲ ● bb      ♥ ☼ m     ▲● bb ☼▲       l☺▲
(A) Nem tanácsos meggondolatlanul dönteni.
(B) Több ember véleménye biztosan helytállóbb.
(C) Nem elég nézni, látni is kell. (D) Ne dönts elhamarkodottan!
(E) Mindenki tájékozódjon, mielőtt cselekszik!

9. Melyik szó lehet ige és főnév is?
(A) verem (B) tűzet (C) terem (D) méret (E) írat

10. Az alábbi párosítások közül melyik helytelen?
(A) Attila - kard (B) Lehel - kürt (C) Árpád - ostor
(D) Botond - buzogány (E) Szent István - Szent Jobb

11. Melyik szót lehet kétféleképpen szótagolni?
(A) karóra (B) megint (C) feladat (D) kalapács (E) legelőre

12. Jelöljétek meg az igaz állításokat Mátyás királyról!
(A) Mátyást Bécsben tartották fogva. (B) Mátyás híres serege a vassereg volt.
(C) Hunyadi Mátyás címerében fekete sas volt látható.
(D) Mátyást a Duna jegén választották királlyá.
(E) Hunyadi Mátyás Szilágyi Erzsébet fia volt.

13. Híres személyek nevét soroltuk fel. Milyen betűk hiányoznak a nevekből?
  Szé...enyi István,  Kossu...  Lajos,  Rákó...i  Ferenc,  Damjani... János

(A) cs-th-cz-cs (B) ch-tt-cz-ts (C) cs-th-tz-ch (D) ch-th-cz-ch (E) ch-th-tz-cs

A következő feladatot a válaszlap kijelölt helyén oldjátok meg!
14. Hazudós mese. Ferkó 8-szor füllentett, amikor elmesélte nyári kalandjait. Ke-

ressétek meg és írjátok ki a füllentéseit! Fogalmazzátok át az élménybeszámo-
lót úgy, hogy megfeleljen a valóságnak!

 A nyári szünetben családunkkal országjáráson voltunk. Esztergomból, a gyö-
nyörű Tisza-parti városból indultunk. Csónakba szálltunk, és hazánk legna-
gyobb folyóján eveztünk a főváros felé. Visegrádnál, ahol a folyó nagy ív-
ben balra kanyarodik, megcsodáltuk Mátyás király reneszánsz palotáját. Este 
megálltunk, és a folyóból kifogott tonhalból készült halászlevet ettük vacsorá-
ra. Másnap továbbindultunk. A folyó fővárosi szakaszán evezve a bal parton 
a Vár magasodott fölöttünk. Sok szép élménnyel gazdagodtam az út során. 
Amikor rossz idő volt, a sátorban olvasgattam Móra Ferenc Vuk című könyvét. 
A pihenőnapokon, amikor nem eveztünk, sokat gyalogoltunk a szép őszi erdő-
ben is. Láttam őzeket, vaddisznót, zebrát és rénszarvast is. Remélem, jövőre is 
elmegyünk országjárásra!


