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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 szavak kerülhetnek a szótaglánc hetedik helyére?
 ZAMÁRDI – DIVAT – VATTA – TATA –           –           –     ?   

(A) SZOLGA (B) KORDA (C) RAJTA (D) LÁBBELI (E) FOGDA
2. Különböző prózai irodalmi művekből vettünk egy-egy idézetet. Melyeket írta 

Mikszáth Kálmán?
(A) „Kapkodták a Gergő gyereket kézről kézre, meg Vicuskát; ahol érhették, ott 
csókolták.”  (B) „Cukri! Kis báránykám – kiáltott fel a leányka fájdalmasan.”  
(C) „Szeretni az emberiséget: ez minden szívnek elengedhetetlen feltétele.”  
(D) „– Adameczné! – kiáltott fel Gyuri az indulattól reszkető hangon. – Csak 
nem égette talán el az esernyőnyelet?”  (E) „Ez a két fiatalember: Ramiroff 
Leonin, fiatal orosz nemes, és az a másik – Baradlay legidősb fia: Ödön.”

3. Mely közmondások szólnak a bolondságról? Azokat jelöljétek meg, amelyek-
be a kipontozott helyre a bolond szó illik!
(A) ... ütközik kétszer egy kőbe. (B) ...-nak kedvez a szerencse.
(C) ...-ba nem üt a ménkű. (D) Minden ... a maga lovát dicséri.
(E) Egy ... beledobja a kútba a követ, száz okos se veszi ki.

4. Irodalmi családnevek. Melyekhez illesztettük helyesen a -val, -vel rag megfe-
lelő alakját? Jelöljétek meg a századot, amelyben a jól toldalékolt nevű költők, 
írók alkottak! Csokonai Vitéz Mihályjal,   Arannyal,   Mikszáth-tal,

  Vörösmarty Mihállyal,   Pannoniussal,   Babitstsal
(A) XV. sz. (B) XVII. sz. (C) XVIII. sz. (D) XIX. sz. (E) XX. sz.

5. A négy felsorolás mindegyikéből a jelentése miatt kilóg egy-egy kifejezés. Ha 
ennek a négy kakukktojásnak az utolsó betűit összeolvassátok, egy értelmes 
szót kaptok. Mit jelent ez a szó? 1. hajthatatlan, zord, konok, makrancos

 2. tisztás, gyepű, rét, mező 3. durmol, szunyókál, horkan, húzza a lóbőrt
 4. polémia, vitatkozás, disputa, terefere

(A) sivatag (B) dombvidék (C) homokos vízpart
(D) nagyobb homokbucka (E) kiszáradt meder

6. Egy ismert versből idéztük az alábbi sorokat. Jelöljétek meg a műre vonatkozó 
igaz állítást! „Kegyelmet uradtól nem vár soha Szondi,

  Jézussa kezében kész a kegyelem:
  Egyenest oda fog folyamodni.”

(A) Arany János A két apród című verséből idéztünk.  (B) Szondi György 
hősiesen tartotta meg a várat.  (C) Ali, a török vezér dicsőítő éneket vár az 
apródoktól.  (D) Végül a török szolga fenyegetései hatnak az ifjú magyar dal-
nokokra.  (E) Nekik és a hős várvédőknek állít emléket ez az óda. 

7. Szólások, szóláskeveredések. Mely szólásokat közöltük helyesen?
(A) elrepült felette az idő vasfoga (B) nem enged a huszonegyből
(C) délibábot kerget (D) pálcát tör valaki felett (E) kifelé áll a szekere rúdja

8. Mely felsorolások tartalmaznak kizárólag határozós szóösszetételeket?
(A) távolugrás, papramorgó, alvajáró  (B) előrelátó, maholnap, tengeralatt-
járó  (C) százszorszép, naprakész, talpraesett  (D) tejberizs, jóvátétel, nagy-
ravágyó  (E) mélyenszántó, tűzrőlpattant, elsősegély

9. Mely mondatokban van nyelvhelyességi hiba?
(A) A tavaszi fáradság oka a vitaminhiány.
(B) A bizottság egyhangúan a fejlesztés mellett döntött.
(C) Bizonyára az időmegtakarítás végett kapkodták így el a munkát.
(D) Ha a fiúknak nincs pénzük menetjegyre, a büntetésre még kevésbé lesz.
(E) A jövő év folyamán a külvárosban új sportkomplexus épül.

10. Mai határainkon túli, magyar földrajzi neveket adtunk meg, ám a magánhang-
zók kimaradtak belőlük. Jelöljétek meg a történelmi magyar vármegyéket!
(A) HRMSzK (B) SzBDK (C) NGyVRD
(D) MRSVSRHLy (E) KRSS-SzRNy

11. Hogyan mondjuk magyarul? Különböző kifejezések idegen eredetű változata-
it soroltuk fel. Találjátok ki a magyar megfelelőiket! Az így kapott szavak kez-
dőbetűiből összeolvashattok egy szót. Már csak az a kérdés, hogy mit jelent.

 1. grátisz  2. probléma  3. start  4. parfüm  5. suszter
(A) madárfajta (B) énekmondó (C) ugrós néptánc
(D) kis emberke (E) régi pengetős hangszer

12. Melyik népdalcímben van névszói-igei állítmány?
(A) Adjon Isten minden jót! (B) A faluban végigmenni nem lehet
(C) Aki legény akar lenni (D) A kis Jézus aranyalma (E) Ha folyóvíz volnék

13. Keressétek meg az összes olyan hárombetűs magyar szót vagy ragozott szó-
alakot, amelyekben a betűk sorrendje: magánhangzó – mássalhangzó – majd 
még egyszer ugyanaz a mássalhangzó! (Ilyen például az ADD.) Természetesen 
a kétjegyű mássalhangzókat az egyszerűsítés elve szerint írjuk. Ezután jelöljé-
tek meg az igaz állításokat! (A) Legfeljebb 12 ilyen szó van.
(B) Többségük ige. (C) Van köztük főnév, melléknév és határozószó.
(D) A magánhangzók többségével lehet így szót alkotni.
(E) Legalább 5-re igaz, hogy az egyik mássalhangzóját elvéve is értelmes.

A következő feladatot a válaszlap kijelölt helyén oldjátok meg!
14. Írjatok a csapatról vagy a versenyre készülésről, illetve magatokról egy 2-3 

versszakos kis bemutatkozó versikét! Írjátok bele a csapat nevét, esetleg a ti ne-
veiteket, beceneveiteket! Törekedjetek a rímre, ritmusra, és adjatok címet neki!
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