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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)  BENEDEK (B)  LŐRINC (C)  BOTOND 
(D)  FÜLÖP (E)  ATTILA 

2. Jelöljétek meg a többjelentésű szavakat! 
(A)  zebra (B)  szem (C)  daru (D)  nyelv (E)  egér 

3. Egyik híres mondánkból idézünk. Jelöljétek meg az igaz állításokat! 
Emese mélyen meghajolt, fejét lassan fölemelte, és szelíd szemét az ég kül-
döttére vetette. Valami különös, fenséges nyugalom hatotta át egész lényét. 
(A)  Emese férje a monda szerint Ügek/Ügyek volt.  
(B)  Az ég küldötte álomban jelenik meg Emesének. 
(C)  Emese születendő gyermeke a honfoglaló Árpád fejedelem apja. 
(D)  Az idézet összes igéje kijelentő módú, múlt idejű és igekötős ige. 
(E)  A részlet képzőt, jelet és ragot is tartalmaz.  

4. Hibakereső. Jelöljétek be a valamilyen szempontból (például: nyelvhelyesség, 
helyesírás) hibás mondatokat! 
(A)  Tegnap eltűnt a ház elöl a biciklim. 
(B)  Tanár úr, hagy gyakoroljak még egy kicsit a versenyre! 
(C)  Megkérdeztük Éva nénit, ki szabad-e mennünk az udvarra. 
(D)  Nem baj, ha a rossz idő miatt elhalasszuk a kirándulást? 
(E)  Gyuri rendszeresen becsülettel teszi a munkáját. 

5. Azt a szót jelöljétek meg, amelyiket akár három tetszőleges toldalékkal is lehet 
bővíteni! Például: ház → ház+ikó+m+ban. 
(A)  fut (B)  szép (C)  kép (D)  egy (E)  után 

6. Melyik három szó elé lehet ugyanazt a színnevet beírni, hogy vele egy létező 
összetett szót hozzon létre? 
(A)  fenyő (B)  láb  (C)  személy (D)  bor  (E)  kereszt 

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

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

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)  szá__al (B)  ha__on (C)  o__om 
(D)  néze__ (E)  i__a 

9. Melyik meghatározásnak felel meg egy olyan szó, amelynek a belsejében -nd- 
betűkapcsolat van? 
(A)  fűtésre szolgáló nyitott tűzhely (B)  megszólal a harang 
(C)  magas, henger alakú férfikalap (D)  tetőfedő faanyag 
(E)  a vágyálmain gondolkozik, képzeleg 

10. Mely szavak illenek az alábbi mondatba a kipontozott helyek valamelyikére? 
Ügyeljetek a szavak jelentésére és helyesírására! 

 Miki már megint                  az angol tesztet, pedig                  volna komolyan 
vennie, hiszen januárban                             szeretne. 
(A)  elnagyolta (B)  elnagyollta (C)  illet 
(D)  illett (E)  nyelvizsgázni 

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 ivóedényt jelentő szavakat! 
(A)  csup-or (B)  to-pán (C)  csa-nak 
(D)  ku-pi-ca (E)  fla-ska 

13. Állítsátok helyre az összekuszálódott mellékneveket, majd jelöljétek meg azt 
a válaszlehetőséget, amelyiknek van ellentétpárja a felsorolásban! 

  SZLAIJ CSREESF MKÁONY HNYEE BGALA 
(A)  nyiszlett (B)  galád (C)  szelíd 
(D)  derűs (E)  szorgos 
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