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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)  MÁRTON (B)  MENYHÉRT (C)  TIVADAR 
(D)  ZOÁRD (E)  ZALÁN 

2. Melyik betűcsoportból rakható ki (az összes betűt felhasználva) egy – akár 
ragozott – személyes névmás? 
(A)  EIDT (B)  ÁMR (C)  EELMV 
(D)  EKNNÖ (E)  ELMŐT 

3. Sinka István verséből idézünk. Jelöljétek meg az igaz állításokat! 
  „Óh, szállj pipám drága füstje, hogy futhasson a lelkem véled 
  dohányom foszló ezüstje, életemnek tünt lepkeként 
  s lengj messzi a puszta mélyén, tovaillanó reményén.” 

(A)  Az idézetben van metafora. (B)  Tartalmaz hasonlatot.  
(C)  Összesen 3 igenevet tartalmaz. (D)  A főnevek többsége ragos főnév.
(E)  A részletben van példa teljes hasonulásra és összeolvadásra.  

4. Összesen hány jelzőt mint mondatrészt tartalmaz a 3. feladat idézete? 
(A)  4 (B)  5 (C)  6 (D)  7 (E)  8 

5. Melyik meghatározásnak felel meg egy olyan szó, amelynek a belsejében -nd- 
betűkapcsolat van? 
(A)  szelíd, szűzies (B)  szent helyet felkereső személy 
(C)  ötletesen kieszel, kigondol (D)  oldalról, gyanakodva, lopva néz 
(E)  hízelkedve lábatlankodik valaki vagy valami körül 

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

Mások           -sarki sikeres expedíciója arra         a felfedezőket, hogy a 
Déli-               is                   . 
(A)  Északi (B)  sarkalta 
(C)  sarkallta (D)  sarkal 
(E)  megbirkózzanak 

7. Melyik három szó elé lehet ugyanazt a színnevet beírni, hogy vele egy létező 
összetett szót hozzon létre? 
(A)  agy  (B)  róka (C)  hullám (D)  övezet (E)  szám 

8. Milyen szófajúak lehetnek az alábbi szóban elbújt szavak? 
 VILÁGTÖRTÉNELEM 

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

9. Passuth László Sárkányfog című történelmi regényéből idézünk. Összesen 
hány határozót tartalmaz az alábbi részlet? 

  „Egy szakasz lovas kék testőr érkezett először, egy perc alatt hangos volt tőlük 
a Kendy-porta, magasra csapott a láng a konyhakemencében, odasereglettek, 
cselédlányokkal cicáztak a fejedelem testi épségére rendelt székely testőrök.” 
(A)  4 (B)  5 (C)  6 (D)  7 (E)  8 

10. Hibakereső. Jelöljétek be a valamilyen szempontból (például: nyelvhelyesség, 
helyesírás) hibás mondatokat! 
(A)  Tegnapelőtt észrevettem, hogy a ház elöl eltűnt a biciklim. 
(B)  Ha kicsit tovább tart a mérkőzés, akár a győzelem is meg lehetett volna. 
(C)  Nem kedvelem az olyan műveket, amelyben mindenki meghal a végén. 
(D)  Jóllehet tegnap elkezdett esni az eső, mégis elmentünk kirándulni. 
(E)  A kapitány szerint ilyen jó játékkal a fiúknak nyernie kellett volna. 

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. Milyen szófajú szó lehet egy mondat állítmánya? 
(A)  létige (B)  főnév (C)  melléknév (D)  számnév (E)  névmás 

13. Melyik sor pentameter? 
(A)  Kis lak áll a nagy Duna mentében 
(B)  Jártam én koromban, hóban 
(C)  A tavasz jött a parttalan időben 
(D)  Szomorú az idő, nem akar változni 
(E)  Tóth Gyula bádogos és vízvezeték-szerelő 
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