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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 lehet feltételes módú igealak? 
(A) nőnek (B) volnék (C) adnom (D) lettünk volna (E) lennetek 

2. Jelöljétek meg azokat a meghatározásokat, amelyek megfejtése lehet egy RI- 
kezdetű szó! 
(A) rossz színész (B) sírásra késztet (C) bogaras 
(D) visszavágás (E) mozgó újságárus 

3. Egy bizonyos állattal kapcsolatos szólásokat adtunk meg magánhangzók nél-
kül. Melyik jelenti azt, hogy ami a bajt okozta, az mulasztja is el? 
(A) _B   _R_   F_K_. (B) _B_N   G_B_T   CS_R_L. 
(C) J_N   M_G   K_TY_R_   D_R. (D) K_TY_H_R_P_ST   SZ_R_V_L. 
(E) _B_L   SZ_RZ_TT   J_SZ_G   _B_L   V_SZ. 

4. Melyik szóra igaz, hogy ha kicseréljük két zöngés mássalhangzóját azok zön-
gétlen párjára, újabb értelmes szót kapunk? 
(A) zsiger (B) vád (C) döng (D) béget (E) guba 

5. Melyik lánynév közepébe lehet úgy egy szótagot beilleszteni, hogy új, értel-
mes (akár toldalékolt) szó jöjjön létre? Pl.:   KATA → KASZÁLTA 
(A) HAJNI (B) IZA (C) ANNA (D) VIKI (E) ORSI 

6. Mely meghatározások felelnek meg az öt idegen szó valamelyikének? 
  grádics grátisz grácia grafológia gramofon 

(A) szépírás (B) lemezjátszó (C) lépcső(fok) 
(D) csinos (E) olcsó 

7. Mely állítások igazak Kovács András Ferenc Tibeti gyermekdal c. versére? 
  „Szépen kérlek, Nagy Hódémon,  Benne prémek, arak, jakvaj – 
  Ne fújj át rozzant bódémon,  Jaj, ne érje harag, vak baj! 
  Mert az nékem magtár, raktár,  Ne törj át keskeny bódémon: 
  Holdnaptárral pörgő kaptár! Esdőn esdek, Szent Hódémon!” 

(A) A versben megfigyelhetők a himnusz műfaji jegyei. 
(B) Páros rímelésű. 
(C) A bódé tárhelye többek között gabonának, méznek és tejterméknek. 
(D) Az idézetben van példa tőismétlésre és halmozásra is. 
(E) Az igék többsége felszólító módú. 

8. A kőszívű ember fiai című regény néhány szereplőjének nevét adtuk meg anag-
rammával. Kik álltak rokoni vagy szoros baráti kapcsolatban Ödönnel? 
(A) NŐJE ARAB LADY (B) VÁRÓ DÁN NEM IMÁD (C) ONLINE 
(D) LÁNYKAHANGRA (E) SUHANÓ MAGNUM 

9. Egy jelentős költeményünkből idézünk egy sort. Ha felismertétek, jelöljétek 
meg a további pontos idézeteket, amelyek szerepelnek még ebben a versben! 

 „Hiában onta vért” 
(A) Bendegúznak vére (B) szent akarat (C) buzgó imádság 
(D) vert hadunk (E) jobb kor 

10. Jelöljétek meg az előző feladat versével kapcsolatos igaz állításokat! 
(A) A művet Erkel Ferenc zenésítette meg. (B) A vers keretes szerkezetű. 
(C) A költemény szerzője nem élte túl az 1848/49-es szabadságharcot. 
(D) A költemény utolsó sora két felszólító módú igét tartalmaz. 
(E) A költő felveti a nemzet halálának lehetőségét is. 

11. Mi igaz a 9. feladat „Hiában onta vért” sorára, illetve szavaira? 
(A) E mondatnak van tárgya és határozója is. (B) Az „onta” jelen idejű ige. 
(C) A mondat itt nem szereplő alanya: az ellenséges török nép. 
(D) A „vért” szóalak más szövegösszefüggésben kovácsolt fémdíszt is jelent. 
(E) A „vér ontása” a hősi önfeláldozásra utal. 

12. Melyik szó elé vagy mögé lehet egy színnevet tenni úgy, hogy létező összetett 
szó jöjjön ki? 
(A) határ (B) lista (C) ház (D) kereszt (E) túra 

13. Kire mondjuk, hogy valakinek a veje? 
(A) lánytestvérének a férje (B) feleségének a fiútestvére (C) az apósa 
(D) lánytestvérének a fia (E) lányának a férje 

A következő feladatot a válaszlap kijelölt helyén oldjátok meg! 
14. A görög Aiszóposz egyik állatmeséjének kezdősorait olvashatjátok, de a kis 

mese végét nektek kell kitalálnotok. Írjátok le, hogyan végződik a szereplők 
kalandja, és az állatmeséknek megfelelően tanulságot is fogalmazzatok meg a 
mese végéhez! 

 A sas, a csóka és a pásztor 
 A sas lecsapott egy magas szikláról, és elragadott egy bárányt. A csóka meg-

látta ezt, és irigységében utánozni akarta. Neki is lendült, és nagy szárnycsap-
kodással egy kos hátára szállt le. De ahogy karmai beleakadtak annak gyap-
jába, ... 
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