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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)  ATTILA (B)  ZSIGMOND (C)  RUDOLF 
(D)  FÜLÖP (E)  KÁLMÁN 

2. Melyik meghatározásnak felel meg egy olyan szó, amelynek a belsejében -nd- 
betűkapcsolat van? 
(A)  a rendőr régies elnevezése (B)  kukucskál, leskelődik 
(C)  lázongó, forradalmár (D)  szándékosan rongáló személy 
(E)  nagyobb üst, főzőedény 

3. Jelöljétek meg az alábbi idézettel kapcsolatos igaz állításokat! 
„Jó volt, sokkal jobb volt, mint a parton állni és kinevetni engem. Inkább 
újesztendeig a vízben ülök nyakig, minthogy összeszűrjem a levet a barátaim 
ellenségeivel.” 
(A)  Az idézett mű a XIX. század végén játszódik Budapesten.  
(B)  A beszélőt Ernőnek hívják, s akire a 2. mondattal utal, azt Dezsőnek.  
(C)  Az idézett szereplőt a szavai miatt alaposan megverik az ellenséges fiúk.
(D)  A részletben van példa teljes hasonulásra.  
(E)  Az idézet pontosan három képzett szót tartalmaz.  

4. Összesen hány olyan szó van a 3. feladat idézetében, amelyikben minden 
mássalhangzó zöngés? 
(A)  4 (B)  5 (C)  6 (D)  7 (E)  8 

5. Azt a szót jelöljétek meg, amelyiket akár három toldalékkal is lehet bővíteni! 
Például: ház → ház+ikó+m+ban. 
(A)  nagy (B)  áll (C)  szerep (D)  után (E)  száz 

6. Melyik három szó elé lehet ugyanazt a színnevet beírni, hogy vele egy létező 
összetett szót hozzon létre? 
(A)  bor  (B)  róka (C)  nép  (D)  út  (E)  cseléd 

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

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

8. 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 

9. Jelöljétek meg az alább idézett művel kapcsolatos igaz állításokat! 
  „S anyánkat, ezt az édes jó anyát, 
   O Pistikám, szeresd, tiszteld, imádd!” 

(A)  A vers műfaja költői levél.  (B)  Az említett anya keresztneve: Mária.
(C)  A költő említi édesapjukat is.  (D)  A vers végig jó kedélyű, vidám.  
(E)  Képző, jel és rag is megjelenik a részletben.  

10. Mely szavakban érvényesül az összeolvadás törvénye? 
(A)  beszélj (B)  százzal (C)  koccintsatok 
(D)  nagybátyja (E)  nagynénje 

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. Megadjuk az egyik toldalékfajta leírását: több is lehet belőle egy szóalakban, 
és megváltoztathatja egy szó szófaját.  

 Jelöljétek meg az ilyenfajta toldalékokat! 
(A)  -ig (B)  -ít (C)  -mány (D)  -telen (E)  -bb 

13. Jelöljétek meg a helyesen szótagolt és valamilyen ivó- vagy italt tároló edényt 
jelentő szavakat! 
(A)  find-zsa (B)  isz-ák (C)  csa-nak (D)  csu-por (E)  ib-rik 
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