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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. Mely szópárokra igaz, hogy az eltérő mássalhangzóik egymásnak zöngés-zön-
gétlen párjai?
(A) véd – vét (B) fáj – váj (C) paci – pacsi (D) seb – zseb (E) szúr – zsúr

2. Jelöljétek be a költő és múzsája/szerelme párokat!
(A) Csokonai Vitéz Mihály – Lilla (B) Balassi Bálint – Vajda Julianna
(C) Petőfi Sándor – Perczel Etelka (D) Ady Endre – Mednyánszky Berta
(E) Vörösmarty Mihály – Csajághy Laura

3. Mi a felsorolás szabálya? Próbáljátok meg kitalálni, majd jelöljétek meg azo-
kat a szavakat, amelyek ez alapján a sor 7. helyére kerülhetnek!

  1. nekilát   2. kitalál   3. takarít   4. kalapál   5. lapátol   6. párolog   7. …
(A) pátyolgat (B) rónaság (C) rongál (D) rohamoz (E) rovátkol

4. Mely állítások igazak az ábrán látható ágrajzra?
(A) A mondat állhat hét szóból.
(B) Lehet múlt idejű és kérdő modalitású.
(C) Az egyik bővítmény alaptag is egyben.
(D) Van benne mellérendelés. (E) Az alany nem lehet többes számú.

5. Van néhány olyan betűnk (magán- és mássalhangzók), amelyre ékezetként egy 
vagy két pontot teszünk. Vannak olyan szavaink, amelyekben több ilyen betű 
kerül egymás mellé (pl. a kiürül szóban kettő, amelyeken összesen 3 pont 
van). Legfeljebb hány pont kerülhet egy szóban közvetlenül egymás mellé?
(A) 4 (B) 5 (C) 6 (D) 7 (E) 8

6. Mondjuk magyarul! Mely idegen szavaknak adtuk meg helyesen a magyar 
megfelelőjét?
(A) fullos = értékes, drága (B) inkorrekt = gyáva (C) retró = divatos
(D) relaxál = lazít, pihen (E) kommunikál = cseveg

7. Költői kérdéseket idézünk. Melyek származnak Petőfi Sándortól?
(A) „Kétes kedvet mért csepegtetsz / Még most is belém?”
(B) „Áll-e még az ősz Peterdi háza?” (C) „Hol van, ki zengje tetteim?”
(D) „De látod amottan a téli világot?”
(E) „Ki volt tanítód? hol jártál iskolába?”

8. Nyelvünk történetének jelentős eseménye volt a nyelvújítás. A korabeli írók, 
nyelvészek sok új (olykor furcsa) szót alkottak. Nyelvérzéketek s a szóképzés-
ről tanultak alapján az alábbi furcsaságok közül válasszátok ki azokat, ame-
lyek valamilyen foglalkozást, hivatást jelentenek!
(A) pénzcsűrnök (B) napirmány (C) égész (D) titkács (E) táncadalom

9. Egy kevésbé ismert közmondásból kihagytuk a magánhangzókat. A közmon-
dás megfejtése után jelöljétek be az igaz megállapításokat!

  N _ m     r _ ff _ l     m _ r _ k      _ z      _ mb _ rt.
(A) Jelentése: ne a gazdagsága alapján ítéljünk meg valakit.
(B) Üzenete: a belső tulajdonságok fontosabbak, mint a külsők.
(C) Az egyik szóban van teljes hasonulás.
(D) Van benne ikes ige. (E) A mondatban van társhatározó.

10. Mely szópároknak kell mindkét tagját kötőjellel írni?
(A) IRULPIRUL, SZABADSÁGHÍD (B) FELFELNÉZ, NAGYRAVÁGYÓ
(C) ZALAMEGYE, DIMBESDOMBOS
(D) DÉLNYUGAT, DÉLMAGYARORSZÁG
(E) LABDARÚGÓVILÁGBAJNOKSÁG, BALATONFELVIDÉK

11. Weöres Sándortól idéztünk sorokat. Melyekben van metafora?
(A) „Szemem tavában magadat látod”
(B) „magam-varrta sorsot / hordjon mindég vállam.”
(C) „Szállnak az alkonyi felhők, / mint halovány-hajú lányok”
(D) „Virágszőnyeget visz a folyó” (E) „ha fény leszek, áldalak”

12. Keressétek meg a felsorolt 3 dőlt betűs szó közös utótagját! Majd a válasz-
lehetőségek közül azokat jelöljétek meg, amelyeknek ugyanez a szó előtagja 
lehet! víz...,  macska...,  mész...
(A) ...vas (B) ...bánya (C) ...mérföld (D) ...kor (E) ...balta

13. Próbáljátok megtalálni azt a ritka melléknévképzőt, amely a dőlt betűs igék 
mindegyikéhez kapcsolható! Mely igetövekhez illeszthető ugyanez a képző?

  lobban, hisz, feled, talál, félt
(A) jár (B) zokog (C) hat (D) roml(ik) (E) moz(o)g

A következő feladatot a válaszlap kijelölt helyén oldjátok meg!
14. Írjatok egy kerek történetet, amelyben csak ö/ő magánhangzót tartalmazó sza-

vak szerepelnek! A téma és a műfaj kötetlen, a szöveg tartalmazhat párbeszé-
det is; legyetek minél ötletesebbek!
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