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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. Melyik fiúnév betűiből lehet egy újabb szót vagy toldalékos szóalakot kirakni 
az összes betű felhasználásával? Például: ERNŐ → NŐRE. 
(A)  MIKLÓS (B)  BOLDIZSÁR (C)  GÁBOR 
(D)  MÁRIÓ (E)  LÁSZLÓ 

2. Csukás István verséből idézünk. Jelöljétek meg az igaz állításokat! 
 „Történt egyszer a nyáron, Illetve csak a barát 
  barát ült a szamáron, ugrotta az árkot át, 
  csuha volt a baráton, a szamár a parton állt, 
  átugrottak az árkon. földbe szúrva a patát.” 

(A)  A részletben van névutó. (B)  Hat múlt idejű ige van benne. 
(C)  Az egyik szereplő egy szerzetes. (D)  A barát leesett a szamárról. 
(E)  Az idézet összesen nyolc toldalékos főnevet tartalmaz. 

3. Melyik meghatározásnak felel meg egy olyan szó, amelynek a belsejében -nd- 
betűkapcsolat van? 
(A)  amerikai őslakos (B)  gyomor 
(C)  disznópásztor (D)  rabló, bűnöző 
(E)  (szájról szájra terjedő) régi történet hősökről, történelmi eseményekről 

4. Mely szavak illenek az alábbi mondatokba a kipontozott helyek valame-
lyikére? Ügyeljetek a szavak jelentésére és helyesírására! 

 A várkapitány dühösen látta, hogy               kevesebb          van. Elhatározta, 
hogy                kettőzni az őrséget. 
(A)  egyel (B)  fogja (C)  foglya 
(D)  meg fogja (E)  megfogja 

5. Tagoljátok az egybeírt szóhalmazt szavakra, mondatokra, majd jelöljétek meg 
az igaz állításokat! (A mondatkezdő nagybetűket nem tüntettük fel.)  

 napestigaszőlőbenvoltunknagyapámmalabölcsöregmegtanítottametszésre 
(A)  A szóhalmaz 11 szóból áll. (B)  Több mint 11 szóból áll. 
(C)  Két kijelentő mondatra tagolható. (D)  Tartalmaz melléknevet. 
(E)  Van példa az írástól eltérő kiejtésű szóra. 

6. Manda idén tavasszal borjadzott először. Milyen állat lehet Manda? 
(A)  elefánt (B)  juh (C)  jegesmedve 
(D)  oroszlán (E)  szarvasmarha 

7. Milyen szófajú szavak bújtak el az alábbi szóban? 
 SZÓTAGOLÁS 

(A)  ige (B)  főnév (C)  igekötő (D)  névutó (E)  névelő 

8. Egy is, kettő is. Azokat a szavakat jelöljétek meg, amelyekben a vonalra 
beírható ugyanannak a mássalhangzónak a rövid és a hosszú változata is! 
Például: me__ek → megyek / meggyek. 
(A)  ha__al (B)  ese__ (C)  ke__et (D)  ve__ő (E)  fe__ 

9. Hibakereső. Jelöljétek be a valamilyen szempontból (például: nyelvhelyesség, 
helyesírás) hibás mondatokat! 
(A)  Az iskolánkba sok szakkör közül választhatunk. 
(B)  Megkérdeztük Éva nénit, ki szabad-e mennünk az udvarra.  
(C)  Anyu, hagy csináljak valami mást, ez olyan unalmas! 
(D)  Nem baj, ha a rossz idő miatt elhalasszuk a kirándulást? 
(E)  Én is szívesen játszanák a csapatban. 

10. Melyik szó illik értelmileg az alábbi mondat kipontozott helyére? 
Most aztán ……, vissza a faluba! – kiáltotta Palkó Julcsinak, s futottak haza a 
nagy rengeteg erdőből. 
(A)  uzsgyi (B)  uccu (C)  icce (D)  iszkiri (E)  zsipp-zsupp 

11. Ezúttal a magánhangzókat , a mássalhangzókat (egy- vagy többjegyű)  
jelöli. Az így ábrázolt betűsorok közül azt ikszeljétek be, amelyik megfelelhet 
egy magyar szónak vagy toldalékos szóalaknak! 
(A)   (B)   (C)   
(D)   (E)   

12. Jelöljétek meg a helyesen szótagolt és valamilyen foglalkozást jelentő szavakat! 
(A)  rév-ész (B)  bor-bély (C)  ké-rész 
(D)  bog-nár (E)  csa-po-dár 

13. Állítsátok helyre az összekuszálódott mellékneveket, majd jelöljétek meg 
azokat a válaszlehetőségeket, amelyeknek van ellentétpárja a felsorolásban! 

  SZDENE LSUDA SNYEÉR CIRNÁG THÁRENY 
(A)  vétlen (B)  gondos (C)  fürge (D)  köpcös (E)  hibbant 
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