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Az 1-13. feladatok megoldását a verseny honlapján a megfelelő helyre tett 
X-szel rögzítsétek! Előfordulhat, hogy egy feladatban több válasz is helyes. 
1. Pótoljátok a szólás hiányzó betűit! Mi a jelentése? 

M_G_TI   A   B_K_JÁ_. 
(A)  megsebesül (B)  pórul jár (C)  táncra perdül 
(D)  vakmerő (E)  megsért valakit 

2. Melyik szó elé írhatjuk egy állat nevét, hogy összetett szó jöjjön létre?  
 Például: piac → bolhapiac. 

(A)  persely (B)  tészta  (C)  lencse (D)  kő (E)  hír 

3. Devecseri Gábor Állatkerti útmutató című verséből idézünk egy versszakot. 
Jelöljétek meg a rá vonatkozó igaz állításokat! 

   „Őrizete mellett a vén szülőknek 
  a madarak estélyre készülődnek. 
  – Hogy fészülködjem? – selypít az ökörszem, – 
  E cúf teremben nincen még tükör szem.” 

(A)  A madarak este készülnek nyugovóra térni. 
(B)  A fiatalabb madarak vigyáznak idős szüleikre. 
(C)  Beszédhibája miatt az ökörszem négy szót helytelenül ejt. 
(D)  Az ökörszem egy nagy testű madár. 
(E)  A részletben tartalmilag rokon értelmű megfelelője van az agg, a bál, és

 a rút szónak. 

4.  Virágok, virágos növények neveinek a betűi összekeveredtek. Állítsátok 
helyre őket, majd jelöljétek meg e növénynevek betűrend szerinti helyes sor-
rendjét! 

 1. OLMILI 2. VUDENELAL 3. VIKAGDRRÁ 
(A)  1. 3. 2.  (B)  2. 3. 1.  (C)  2. 1. 3.  (D)  3. 2. 1.  (E)  3. 1. 2. 

5.  Azokat az eseteket jelöljétek meg, amikor feltétlenül szükség van a betűrendbe 
sorolásra! 
(A)  angol–magyar szótár  (B)  egy film szereplőinek felsorolása 
(C)  névjegyzék, névsor (D)  az Olvasókönyv tartalomjegyzéke
(E)  falinaptár 

6. Jelöljétek meg a helyesen szótagolt szavak ellentétpárjait! 
 haz-ug rá-tar-ti i-jed-ős szor-gal-mas ok-ton-di 

(A)  naplopó (B)  bátor (C)  bölcs (D)  őszinte (E)  szerény 

7. Egy szó betűi mutatkoznak be sorrendben:  
 1. Olyan kétjegyű mássalhangzó vagyok, amelynek a betűit felcserélve  

     egy másik kétjegyű mássalhangzót kapunk.  
 2. Az ábécé utolsó magánhangzója vagyok.  
 3. Egyik szomszédom az S.  

 Mit jelenthet ez a szó?  
(A)  kisebb kancsó (B)  díszes faláda (C)  tölcsér 
(D)  pajta (E)  hímzett, vastag, köpenyszerű felsőruha 

8. Hány szóból áll az alábbi egybeírt mondat? (A mondatból egy vesszőt kihagytunk.) 
 Másnapamásodikkirályfipróbálkozottdenekisemvoltsokkalnagyobbszerencséje. 

(A)  10 (B)  11 (C)  12 (D)  13 (E)  14 
9. A hárombetűs szólánc egy olyan szójáték, amelynek minden szava egyetlen 

betűvel tér el az előtte állótól és az őt követő szótól.  
 Például: TÉR → TÁR → NYÁR → NYER → NYEL → SZEL stb.  
 Ezen szabály alapján legkevesebb hány szó közbeékelésével lehet eljutni a 

VÁM szótól a HÍD szóig? 
(A)  1 (B)  2 (C)  3 (D)  4 (E)  5 

10. Donászy Magda Zöld sárkány című verséből idézünk. Mely szavak felelnek 
meg jelentésükben a kiemelt szavak valamelyikének? 

„Száll iramodva  
  mind magasabbra, (A)  megrettenve 
  lovagol a forgó (B)  megtorpanva 
  szél hátán. (C)  egyre 
  Vége a napnak: (D)  rövidül 
  kurtul a madzag. (E)  szakad 
  - Gyere! Hazavárnak,  
  zöld sárkány.”   

11. Összesen hányszor fordul elő kétjegyű mássalhangzó az előző idézetben? 
(A)  3-szor (B)  4-szer (C)  5-ször (D)  6-szor (E)  7-szer 

12. Mi a ritmusa az idézett részlet harmadik sorának: „lovagol a forgó”? 
(A)  ♫♩♩♩♩ (B)  ♫♩♫♩ (C)  ♩♩♫♩♩ (D)  ♫♫♩♩ (E)  Egyik sem. 

13. Találjátok ki, hogy milyen betűcsere történt az alábbi szavakban! Ha rájötte-
tek, hogyan kell helyreállítani őket, jelöljétek be azokat, amelyekkel ugyanez 
a galiba történt, és a helyreállítás után megfelelnek a helyesírásnak is! 

 paic, kret, seit, prec 
(A)  osró (B)  sjet (C)  sile (D)  sjut (E)  hlűt 
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