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Az 1-13. feladatok megoldását a válaszlapon a megfelelő helyre tett X-szel 
jelöljétek! Előfordulhat, hogy egy feladatban több válasz is helyes. 

1. Melyik lánynév betűiből lehet egy újabb szót vagy toldalékos szóalakot ki-
rakni az összes betű felhasználásával? Például: Katalin → italnak. 
(A) Dorka (B) Aranka (C) Zsuzsanna (D) Lenke (E) Mária 

2. Az alábbi népmesék közül melyik szólhat Mátyás királyról? 
(A) A cinkotai kántor (B) A rátóti csikótojás (C) A só 
(D) Eb, aki a kanalát meg nem eszi (E) A három bakkecske 

3. Mátyás királyról szól a Miből van a legtöbb a világon? című mese is. Ebből 
idézünk pár sort hiányosan. A jelentés és a helyesírás szempontjából mely 
szavakat lehet beilleszteni a kipontozott helyek valamelyikére? 
Felugrik ..... a bolond. ..... baja. Azt mondja huncut képpel a királynak:  
– Látod, komám, ezt a ..... doktort itt a sátorban? Ha ..... a kicsi helyen ennyi 
az orvos, ..... lehet az egész világon? 
(A) ízibe (B) Kutya (C) tucat (D) ilyen (E) mennyien 

4. Állítsátok betűrendbe az alábbi négy szót, majd olvassátok össze a  második 
(aláhúzott) betűket az így kapott sorrendben! Mit jelent az így kijött szó?
 vulkán, sakk, uborka, ötvös 
(A) fúvós hangszer (B) szúró fegyver (C) tudatlan, ostoba 
(D) tilalom, tiltott dolog (E) bálvány 

5. Milyen hangot adnak ki az állatok? Azokat az állatokat jelöljétek meg, ame-
lyeknek megtaláljátok a jellemző „beszédmódját” a felsorolásban! 

 bőg, béget, hápog, horkan, makog, szűköl, vijjog, zsong, huhog 
(A) eb (B) holló (C) liba (D) szamár (E) vércse 

6. Melyik meghatározásnak felel meg egy -ény végű szó? 
(A) évad, szezon (B) gyors, szorgalmas 
(C) szükséglet, (jogos) kívánság (D) zsugori 
(E) bizalom, hogy a várt dolog bekövetkezik 

7. Minek a jelképes kifejezése, mit jelent a „kupaktanács”? 
(A) Bizalmas, jó tanács. (B) Vének tanácsa. (C) Egy vita lezárása. 
(D) Törvényhozó testület. (E) Jelentéktelen tanácskozás tréfás neve. 

8. Melyik szóba lehet beilleszteni két (rövid) i-t? 
(A) v_z_ló (B) k_váncs_ (C) _zl_k (D) m_nd_g (E) szel_d_t 

9. Kányádi Sándor Novemberi szél című verséből olvashattok egy részletet 
kissé hiányosan. Egészítsétek ki, és jelöljétek meg az igaz állításokat! 
J_n már az ismer_s, (A) 3 ő és két ö írható be az üres helyekre. 
széllábú, deres _sz. (B) A részletben összesen négy ige van. 
S_pr_get, kotorász, (C) Három melléknevet is találhatunk. 
meg-megáll, lombot ráz. (D) A kotorász jelentése: kószál, kóborol. 
 (E) A lombrázás a hulló levelekre utal. 

10. Melyik szóval folytatható a szólás? (Nehezítésül a betűket összekevertük.) 
ORDÍT, MINT A ... 

(A) NÁRGÚ (B) CSEKKE (C) KÁSLA (D) SZÓNDI (E) MÁSZRA 

11. Melyik kifejezés jelöl egy olyan ötbetűs szót, amely visszafelé is ugyanaz? 
(A) lopakodik (B) színlel (C) gyors (D) harcos, katona (E) európai nép 

12. Déry Tibor Betlehemi állatok című művéből idézünk egy egybeírt mondatot. 
Hány szóból áll? 
Egyzsúpfedelesparasztházudvaránegynedvesorrúkutyapanaszkodottahidegre. 
(A) 10 (B) 11 (C) 12 (D) 13 (E) 14 

13. Mi fedi vagy mik fedik az előző feladatban említett ház tetejét? 
(A) cserép (B) hasított falapocskák (C) nád 
(D) gabonakévék (E) pala 

A következő feladatot a válaszlap kijelölt helyén oldjátok meg! 
14. Fejtsétek meg a rejtvényt, majd magyarázzátok meg a kijött szólás értelmét! 

Írjátok le a vízszintes megfejtéseket is, mert külön-külön pont jár értük!  
(Az nem fontos, hogy a szólás betűi a válaszlapon is egymás alá kerüljenek.) 
1. mesebeli paripa        
2. kutyacsapat        
3. maskara, maszk        
4. ilyen állat Kacor király        
5. Nem ... megy a játék.        
6. a háromkirályok egyike        
7. mohó, torkos        
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