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Körzeti írásbeli forduló 

3. osztály 
1. Közismert szavakat adunk meg. Melyikbe kell a kihagyott helyre hosszú ő-t 

írni? 

(A)  sz_rmók (B)  sz_rnyű (C)  sz_rme 

(D)  elősz_r (E)  sz_rnyeteg 

 Megoldás: Íme, a szavak helyesen: (A) szőrmók, (B) szörnyű, (C) szőrme,  
 (D) először, (E) szörnyeteg. 

Helyes megoldás(ok): A C 

2. „Így kell járni, úgy kell járni…” – énekeljük a népdalban. Kik a szereplői? 

(A)  Sári (B)  Piroska (C)  Peti (D)  Juliska (E)  Jancsi 

 Megoldás: Lássuk a népdalt hiánytalanul: 
„Hopp Juliska, hopp Mariska, 

hej, gyere vélem egy pár táncra! 
Fogd a kontyod, hogy ne lógjon, 
hej, hogy a hajtűd ki ne hulljon! 
Fordulj bolha csosszantóra, 
járd meg a táncot régimódra! 
Így kell járni, úgy kell járni, 
Sári, Kati tudja, hogy kell járni.” 

 Látható, hogy a felsorolt nevek közül Sári és Juliska szerepel a dalban. 

Helyes megoldás(ok): A D 

3. Melyik mássalhangzócsoportot lehet akár a sorrend megváltoztatásával kiegé-
szíteni csak E betűk hozzátoldásával, betoldásával, hogy értelmes szót kap-
junk? Például: SZGNYT → GESZTENYE. 

(A)  GSLR (B)  MLT (C)  LYGTN (D)  RLG (E)  CMNK 

 Megoldás: Mindegyik mássalhangzócsoportból kijöhet egy-egy értelmes szó e 
betűk betoldásával: (A) SERLEG, (B) EMELET, (C) TENGELY, (D) GERLE, 
(E) KEMENCE. 

Helyes megoldás(ok): A B C D E 

4. Mely esetekben tér el a kiejtés az írástól? 

(A)  anyja (B)  bátyja (C)  higgye (D)  hagyja (E)  hallja 
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 Megoldás: Egyedül a higgye ige kiejtése nem tér el az írástól, hiszen kettőzött 
gy-vel írjuk, és hosszú gy-vel ejtjük. A többi szó esetében a kiejtés így alakul: 
anyja → ’annya’, bátyja → ’báttya’, hagyja → ’haggya’, hallja → ’hajja’. 

Helyes megoldás(ok): A B D E 

5. Összekeveredtek a szavak. Azokat az eseteket jelöljétek meg, amelyekből össze 
lehet rakni egy értelmes mondatot! Minden szót fel kell használni, a szóalako-
kat nem lehet megváltoztatni, és újabb szót sem lehet beleírni. 

(A)  alapjaival a gyerekek táborban megismerkedtek a lovaglás A. 

(B)  kis Egy az idén még szüleimmel eljuthatunk a szerencsével Tátrába. 

(C)  napra szükséges volna egy ekkora Legalább munka elvégzéséhez öt. 

(D)  dobogó egy kicsit A jobban kellett volna igyekeznetek eléréséhez. 

(E)  tucatnyi délelőtt Mintegy sikerült megfigyelni rétisast ma. 

 Megoldás: A (C) kivételével mindegyik esetben ki lehet rakni egy-egy értelmes 
mondatot a következőképpen: 

 (A) A táborban a gyerekek megismerkedtek a lovaglás alapjaival. 
 (B) Egy kis szerencsével még az idén eljuthatunk szüleimmel a Tátrába. 
 (D) A dobogó eléréséhez egy kicsit jobban kellett volna igyekeznetek. 
 (E) Mintegy tucatnyi rétisast sikerült megfigyelni ma délelőtt. 

 Ahhoz, hogy a (C) pont szavaiból értelmes mondatot tudjunk kirakni, az egyik 
szót meg kell változtatni. Ez a szó a szükséges, hiszen a mondat helyesen így 
fest: Legalább öt napra volna szükség egy ekkora munka elvégzéséhez. 

Helyes megoldás(ok): A B D E 

6. Tamkó Sirató Károly Emberek, hej emberek… című versét idézzük. Az utolsó 
két sor hiányos. Mely szavak állhatnak a kipontozott helyek valamelyikén? 

  „Virít-e a kertetek? Madarakra csergetek, 
  Almát, körtét szedtetek? viharfelhőt kergetek, 
  Én is hozzátok megyek, s ha elmúlt a  ............... , 
  felvidulok köztetek! akácmézet  ................ !” 

(A)  hidegek (B)  fergeteg (C)  pergetek 

(D)  rengeteg (E)  pergetnek 

 Megoldás: A helyes megoldáshoz a megadott szavak nyelvtani alakját és je-
lentését kellett figyelembe venni. Íme, az idézet két sora kiegészítve: „s ha el-
múlt a fergeteg, / akácmézet pergetek.” 

 A fergeteg jelentése ’vihar’, és a szövegkörnyezetből következik, hogy ennek 
elmúlására vár a költő, aki az előző sorban a viharfelhő kergetéséről ír. A hide-
gek szóalak többes számban lévén nem illik a sorba; a rengeteg pedig ugyan 
egyes számban áll, de a jelentése főnévként: ’sűrű erdő’. 
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 Ami a másik beillesztésre került szót illeti, a mézet úgynevezett ’pergetéssel’ 
szokás a lépből kinyerni. Egy forgó (pergő) hengerben a méz a lépből kicsapó-
dik. Az vers előző soraiban a költő egyes számban fogalmaz: csergetek, kerge-
tek, tehát logikus, hogy itt is önmagára utal, ő végzi a cselekvést. Ha többes 
számban állna, nem lehetne tudni, hogy kik végzik a cselekvést; és a rím is 
szebben cseng a pergetek szóalak esetén. 

Helyes megoldás(ok): B C 

7. Összesen hány szó felel meg az előző feladat idézetében a tá-tá ritmusnak? 

(A)  Egy sem. (B)  1 (C)  2 (D)  3 (E)  4 

 Megoldás: A helyes megoldáshoz azokat a szavakat kell az idézetből kikeresni, 
amelyek két szótagosak, és mindkét szótagjuk hosszú. Ezek a következők: al-
mát, körtét, elmúlt. Az egyetlen további két szótagos szó a megyek, de ennek a 
ritmusa: ti-tá vagy szövegkörnyezettől függően ti-ti. 

Helyes megoldás(ok): D 

8. Mely szavak egészíthetők ki egy-egy mássalhangzóval elöl is és hátul is úgy, 
hogy egy négybetűs (akár toldalékos) szót kapjunk? Példa: _űz_ → tűzd. 

(A)  _ír_ (B)  _él_ (C)  _ül_ (D)  _ás_ (E)  _ér_ 

 Megoldás: Mindegyik felkínált szót ki lehet egészíteni mássalhangzókkal a kí-
vánt módon – többféleképpen is: (A) bírd, sírj (B) félj, félt, vélt (C) sült, szülj 
(D) láss, pást (E) férj, térd, vért. 

Helyes megoldás(ok): A B C D E 

9. Mely szavak betűiből lehet (az összes betű felhasználásával) újabb szót vagy 
toldalékos szóalakot kirakni? Például: TÁBOR → BÁTOR. 

(A)  AKART (B)  ÉRDEK (C)  KAROS 

(D)  TOMPA (E)  SZEKÉR 

 Megoldás: Egyetlen olyan szó van a felsoroltak között, amelyből nem lehet 
újabb szót kirakni, és ez a TOMPA. A többi esetében nem is egy, hanem akár 
két, három vagy négy szó is kirakható. 

 (A) RAKAT, RAKTA, TAKAR, TARKA 
 (B) DERÉK, KÉRED 
 (C) KOSRA, SOKRA 
 (E) ÉKSZER, KÉSZRE, RÉSZEK 

Helyes megoldás(ok): A B C E 

10. Melyik állat nem szerepel Zelk Zoltán A három nyúl című versében? 

(A)  szarka (B)  medve (C)  vadkan (D)  róka (E)  farkas 
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 Megoldás: A szóban forgó versben a nyulak a szarka kérdésére tréfás hence-
géssel azt felelik, hogy ezután csak rókát esznek. A hiszékeny madár siet a rókát 
figyelmeztetni, aki fut a farkashoz, majd együtt rémisztik meg a medvét, sőt az 
ugyancsak hiszékeny vadászt is. A felsoroltak közül egyedül vadkan nincs Zelk 
Zoltán verses meséjében. 

Helyes megoldás(ok): C 

11. A helyesen szótagolt szavak kezdőbetűiből egy újabb szót lehet összeolvasni. 
Mit jelent ez a szó? 

 ki-al-szik,   súly-os,   bar-an-gol,   ál-lo-más,   su-ta,  tyúk-om,   any-nyi 

(A)  fonott kosár (B)  mocsári növény (C)  a vár része 

(D)  öregember (E)  kukoricadarából főzött étel, puliszka 

 Megoldás: Helyesen szótagoltuk a következő szavakat: ki-al-szik, ál-lo-más, 
su-ta, any-nyi. Ezek kezdőbetűiből a kása szó rakható ki, amelynek jelentése: 
kukoricadarából (-grízből) főzött étel, azaz puliszka. A többit így kellett volna 
szótagolni: sú-lyos, ba-ran-gol, tyú-kom, hiszen az alapszabály, hogy a mással-
hangzót átvisszük a következő szótag elejére, illetve két mássalhangzó esetén 
az egyik marad, a másik átmegy. 

Helyes megoldás(ok): E 

12. Melyik két szólás jelentése ugyanaz vagy nagyon hasonló? 

(A)  kereket old (B)  lóvá tesz (C)  borotvaélen táncol 

(D)  szélnek ereszt (E)  felveszi a nyúlcipőt 

 Megoldás: ’Megszökik, elmenekül’ – ezt jelenti a kereket old és a felveszi a 
nyúlcipőt, tehát ez a két szólás tartozik össze. A többi: lóvá tesz = becsap; bo-
rotvaélen táncol = veszélyes tevékenységet folytat; szélnek ereszt = elbocsát, 
elereszt (többet nem törődik vele). 

Helyes megoldás(ok): A E 

13. Összesen hányszor fordul elő kétjegyű mássalhangzó Petőfi Sándor Anyám 
tyúkja című versének alább idézett első versszakában? 

  „Ej, mi a kő! tyúkanyó, kend 
   A szobában lakik itt bent? 
   Lám, csak jó az isten, jót ád, 
   Hogy fölvitte a kend dolgát!” 

(A)  háromszor (B)  négyszer (C)  ötször 

(D)  hatszor (E)  hétszer 

 Megoldás: A versszak kétjegyű mássalhangzói az előfordulás sorrendjében a 
következők: ty, ny, sz, cs, gy. Ez összesen öt. Két esetben hosszú, azaz kettőzött 
t-vel találkozunk az itt és a fölvitte szavakban, de ezt az esetet nem kétjegyű, 
hanem hosszú mássalhangzónak nevezzük. 

Helyes megoldás(ok): C 
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4. osztály 

1. Közismert szavakat adunk meg. Melyikbe kell vagy lehet a kihagyott helyre 
hosszú ó-t írni? 

(A)  k_rság (B)  k_ros (C)  k_rház (D)  életk_r (E)  hősk_r 

 Megoldás: A helyes megoldáshoz azt kell tisztázni, hogy e két hasonló alakú 
szavunk épp a magánhangzó hosszúságában tér el egymástól. A kor főnév je-
lentése ’időszak’, például ’középkor’, ’gyermekkor’, ennek a különböző szár-
mazékszavai is rövid o-val írandók, például: ’korszak’. A kór jelentése ’beteg-
ség’; az ehhez a jelentéskörhöz tartozó szavakat hosszú ó-val kell írni. Érdekes-
ség, hogy a ’beteg’ jelentésű kóros szóban ennek megfelelően az első szótagban 
ó szerepel, ám ugyanezt röviden is írhatjuk: koros alakban, de ez esetben ’idős’-
t jelent. Tehát a felsoroltak közül hosszú ó-val kell (vagy lehet) írni a következő 
szavakat: kórság, kóros, kórház. 

Helyes megoldás(ok): A B C 

2. A vár egy olyan szó, amely ige és főnév is lehet. Az alábbi toldalékos szóalakok 
közül azokat jelöljétek be, amelyek főnévként és igeként is értelmezhetőek! 

(A)  várunk (B)  várjuk (C)  várom (D)  várat (E)  várnál 

 Megoldás: Három esetben lehet igének és főnévnek is tekinteni a felsorolt sza-
vakat. 

 1) várunk – ige: (T/1) ’Az állomáson várunk valakire, hogy megérkezzen.’; fő-
név: (határozóragos) ’Tavaly újult meg a várunk, amely már veszélyesen romos 
volt.’ 

 2) várat – ige: (E/3 – műveltető) ’Már nem sokáig várat magára a tél.’; főnév: 
(tárgyragos) ’A várat a jobb védhetőség kedvéért a legmagasabb dombra épí-
tették.’ 

 3) várnál – ige: (E/2 – feltételes mód) ’Ha nem várnál annyit, időben elkészül-
nél.’; főnév: (határozóragos) ’A siroki várnál a füzéri mintegy 150 méterrel ma-
gasabban fekszik.’ 

 A másik két szóalak csak igeként értelmezhető: A várjuk többes szám, harma-
dik személyű igealak; ha a főnevet akarjuk birtokos személyjellel ellátni, akkor 
a helyes alak: ’váruk’. A várom egyes szám, első személyű ige; főnévként a 
birtokos személyjeles alak: ’váram’ lenne. 

Helyes megoldás(ok): A D E 

3. Melyik mássalhangzócsoportot lehet akár a sorrend megváltoztatásával kiegé-
szíteni csak E betűk hozzátoldásával, betoldásával, hogy egy főnevet kapjunk? 
Például: SZGNYT → GESZTENYE. 

(A)  ZGT (B)  FLJCSN (C)  CSKTR (D)  MRT (E)  RLYD 
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 Megoldás: Mindegyik mássalhangzócsoportból kijöhet egy-egy értelmes szó e 
betűk betoldásával: (A) TEGEZ, (B) EREKLYE, (C) TEKERCS, (D) RE-
METE / TEREM, (E) DERELYE. 

Helyes megoldás(ok): A B C D E 

4. Az alábbi népdalok közül melyek szólnak párválasztásról, szerelemről? 

(A)  Cickom, cickom (B)  Kis kece lányom  (C)  Pásztorok, pásztorok 

(D)  Tavaszi szél   (E)  Serkenj fel, kegyes nép 

 Megoldás: Idézzünk föl egy-egy szakaszt a kérdéses népdalokból: 
  (A) Cickom, cickom, vagyon-e szép lányod? 
  Vagyon, vagyon, de mi haszna vagyon? 
  Add nekem azt, elkapom azt, 
  szita-szita péntek, szerelemcsütörtök, dobszerda. 
 A dal egy jellegzetes párválasztó táncjátékhoz tartozik. 

  (B) Kis kece lányom fehérbe' vagyon, 
  Fehér a rózsa, kezébe' vagyon. 
  Mondom-mondom, fordulj ide, mátkám asszony, 
  Mondom-mondom, fordulj ide, mátkám asszony. 
 A menyasszonytáncra utaló dal szintén a párválasztásról szól. 

  (C) Pásztorok, pásztorok örvendezve 
  sietnek Jézushoz Betlehembe. 
  Köszöntést mondanak a kisdednek, 
  ki váltságot hozott az embernek. 
 Az idézett dal népdalként terjedő, úgynevezett egyházi népének, amelyet kará-

csonykor szokás énekelni. 

  (D) Tavaszi szél vizet áraszt, virágom, virágom, 
  minden madár társat választ, virágom, virágom. 
  Hát én immár kit válasszak, virágom, virágom? 
  Te engemet, én tégedet, virágom, virágom. 
 A közismert népdalt a moldvai csángó magyarok körében gyűjtötték a múlt 

század első felében. Szép költői párhuzammal utal a társ-, illetve párválasz-
tásra. 

  (E) Serkenj fel, kegyes nép, mosolyog a hajnal. 
  Aranyszál tollakkal repdes, mint egy angyal. 
  Ingó-bingó zöld fűszál szépen felöltözik, 
  liliom-, rózsába meg is törölközik. 
  Amennyi fűszál van a tarka mezőben, 
  annyi áldás szálljon Szent János fejére. 
 E nagyszalontai eredetű dalban semmi nem utal a szerelemre. A lezárásból egy-

értelműen kiderül, hogy névnapi köszöntő. Egy újabb szövegváltozatát anyák 
napja alkalmából szokás énekelni. 

Helyes megoldás(ok): A B D 
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5. Jelöljétek meg a helyesen írt mellékneveket! 

(A)  égszinkék (B)  európai (C)  sápatt  

(D)  kissebb (E)  folytonos 

 Megoldás: Helyesen írtuk az európai és a folytonos szavakat. A többit így kell 
írni: égszínkék, sápadt, kisebb. 

Helyes megoldás(ok): B E 

6. Mely szavak egészíthetők ki egy-egy mássalhangzóval elöl is és hátul is úgy, 
hogy egy négybetűs (akár toldalékos) főnevet kapjunk? Példa: _ős_ → hőst. 

(A)  _ár_ (B)  _ér_ (C)  _űr_ (D)  _lé_ (E)  _kő_ 

 Megoldás: Egy kivétellel mindegyik felkínált szót ki lehet egészíteni mással-
hangzókkal a kívánt módon – többféleképpen is: (A) bárd, párt (B) férj, térd, 
vért (C) szűrt, csűrt, zűrt (D) pléd, pléh. Az (E) pontban olvasható _kő_ szó 
nem egészíthető ki az elején mássalhangzóval, mert nyelvünkben nem létezik 
olyan szó eleji mássalhangzótorlódás, amelynek második tagja a k lenne. 

Helyes megoldás(ok): A B C D 

7. Tamkó Sirató Károly Emberek, hej emberek… című versét idézzük. Az utolsó 
két sor hiányos. Mely szavak állhatnak a kipontozott helyek valamelyikén? 

  „Virít-e a kertetek? Madarakra csergetek, 
  Almát, körtét szedtetek? viharfelhőt kergetek, 
  Én is hozzátok megyek, s ha elmúlt a  ............... , 
  felvidulok köztetek! akácmézet  ................ !” 

(A)  hidegek (B)  fergeteg (C)  pergetek 

(D)  rengeteg (E)  pergetnek 

 Megoldás: A helyes megoldáshoz a megadott szavak nyelvtani alakját és je-
lentését kellett figyelembe venni. Íme, az idézet két sora kiegészítve: „s ha el-
múlt a fergeteg, / akácmézet pergetek.” 

 A fergeteg jelentése ’vihar’, és a szövegkörnyezetből következik, hogy ennek 
elmúlására vár a költő, aki az előző sorban a viharfelhő kergetéséről ír. A hide-
gek szóalak többes számban lévén nem illik a sorba; a rengeteg pedig ugyan 
egyes számban áll, de a jelentése főnévként: ’sűrű erdő’. 

 A másik beillesztésre került szót illeti, a mézet úgynevezett ’pergetéssel’ szokás 
a lépből kinyerni. Egy forgó (pergő) hengerben a méz a lépből kicsapódik. Az 
vers előző soraiban a költő egyes számban fogalmaz: csergetek, kergetek, tehát 
logikus, hogy itt is önmagára utal, ő végzi a cselekvést. Ha többes számban 
állna, nem lehetne tudni, hogy kik végzik a cselekvést; és a rím is szebben cseng 
a pergetek szóalak esetén. 

Helyes megoldás(ok): B C 
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8. Összesen hány főnév található az előző feladat versidézetében? A kiegészítés-
ként beírandó szavakat nem kell beleszámolni a megoldásba. 

(A)  2 (B)  3 (C)  4 (D)  5 (E)  6 

 Megoldás: Az idézet főnevei az előfordulás sorrendjében a következők: kerte-
tek, almát, körtét, madarakra, viharfelhőt, akácmézet. Ez mindösszesen hat. 

Helyes megoldás(ok): E 

9. Összekeveredtek a szavak. Azokat az eseteket jelöljétek meg, amelyekből össze 
lehet rakni egy értelmes mondatot! Minden szót fel kell használni, a szóalako-
kat nem lehet megváltoztatni, és újabb szót sem lehet beleírni. 

(A)  alapjaival a gyerekek táborban megismerkedtek a lovaglás A. 

(B)  kis Egy az idén még szüleimmel eljuthatunk a szerencsével Tátrába. 

(C)  napra szükséges volna egy ekkora Legalább munka elvégzéséhez öt. 

(D)  dobogó egy kicsit A jobban kellett volna igyekeznetek eléréséhez. 

(E)  tucatnyi délelőtt Mintegy sikerült megfigyelni rétisast ma. 

 Megoldás: A (C) kivételével mindegyik esetben ki lehet rakni egy-egy értelmes 
mondatot a következőképpen: 

 (A) A táborban a gyerekek megismerkedtek a lovaglás alapjaival. 
 (B) Egy kis szerencsével még az idén eljuthatunk szüleimmel a Tátrába. 
 (D) A dobogó eléréséhez egy kicsit jobban kellett volna igyekeznetek. 
 (E) Mintegy tucatnyi rétisast sikerült megfigyelni ma délelőtt. 

 Ahhoz, hogy a (C) pont szavaiból értelmes mondatot tudjunk kirakni, az egyik 
szót meg kell változtatni. Ez a szó a szükséges, hiszen a mondat helyesen így 
fest: Legalább öt napra volna szükség egy ekkora munka elvégzéséhez. 

Helyes megoldás(ok): A B D E 

10. Mely szavak fordulnak elő József Attila Altató című versében? 

(A)  Tüzoltó (B)  vadász (C)  lapda 

(D)  óriás (E)  bóbiskol 

 Megoldás: József Attila versében szerepel a Tüzoltó, a lapda és az óriás. ’Va-
dakat terelő juhász’ van a versben, ám vadász nincsen, ahogy nem szerepel 
benne a bóbiskol ige sem, bár az ’alszik’ számos szinonimájára van benne 
példa. 

Helyes megoldás(ok): A C D 

11. Összesen hány tér el a helyesírástól az előző feladatban szereplő öt szó közül? 

(A)  Egy sem. (B)  1 (C)  2 (D)  3 (E)  4 

 Megoldás: Két olyan szót találunk, amelyek eltérnek a helyesírás mai szabá-
lyaitól: Tüzoltó és lapda. Ezek helyesen: tűzoltó, labda. 

Helyes megoldás(ok): C 
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12. Melyik két szólás jelentése ugyanaz vagy nagyon hasonló? 

(A)  kereket old (B)  lóvá tesz (C)  borotvaélen táncol 

(D)  szélnek ereszt (E)  felveszi a nyúlcipőt 

 Megoldás: ’Megszökik, elmenekül’ – ezt jelenti a kereket old és a felveszi a 
nyúlcipőt, tehát ez a két szólás tartozik össze.  

 A többi: lóvá tesz = becsap; borotvaélen táncol = veszélyes tevékenységet foly-
tat; szélnek ereszt = elbocsát, elereszt (többet nem törődik vele). 

Helyes megoldás(ok): A E 

13. Mely szavak betűiből lehet (az összes betű felhasználásával) két, esetleg több 
újabb szót vagy toldalékos szóalakot kirakni? 

 Például: TÁBOR → BÁTOR, BORÁT. 

(A)  KARJA (B)  MAROK (C)  KERET (D)  TOMPA (E)  KIVESZ 

 Megoldás: Egyetlen olyan szó van a felsoroltak között, amelyből nem lehet 
újabb szót kirakni, és ez a TOMPA. A többi esetében kirakható két vagy több 
szó is akár. 

 (A) AKARJ, KARAJ, RAKJA,  
 kevésbé elvárható alakok: RAJKA (településnév),  
 JAKRA (a jak nevű állatra), AJKRA (régies ’ajakra’) 
 (B) KAROM, RAKOM 
 (C) RETEK, RETKE, TEKER, TEREK 
 (E) VESZIK, VISZEK 

Helyes megoldás(ok): A B C E 
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5. osztály 
1. Jelöljétek meg a helyesen írt számneveket! 

(A)  tizennegyedszer (B)  legtöbbször (C)  sok miliárd 

(D)  rengeteget (E)  ezerkilencszázhuszonötödik 

 Megoldás: A jó megoldáshoz nemcsak azon kellett elgondolkozni, hogy me-
lyik alak helyesírása helyes, hanem azon is, hogy vajon a ’rengeteg’ számnév-
e. Bizony számnév; mert bár ’nagy, sűrű erdőség’ értelemben természetesen 
főnév, a manapság gyakoribb ’igen sok’ jelentésben határozatlan tőszámnév a 
szófaja. Ezt persze helyesen írtuk, de rajta kívül helyes még a tizennegyedszer 
(14. alkalommal), legtöbbször és az ezerkiláncszázhuszonötödik szóalak is, 
még ha oly igen hosszúnak is tűnik, hiszen 2000-ig egybeírjuk a számokat, il-
letve a fölött az évszámokat. A sok miliárd szószerkezet becsapós lehetett, mert 
a hiba nem abban van, hogy külön írtuk, mert ez így helyes, hanem abban, hogy 
nem egy, hanem két l-lel írandó: milliárd. 

Helyes megoldás(ok): A B D E 

2. Melyik mássalhangzócsoportot lehet akár a sorrend megváltoztatásával kiegé-
szíteni csak E betűk hozzátoldásával, betoldásával, hogy egy főnevet kapjunk? 
Például: SZGNYT → GESZTENYE. 

(A)  LLP (B)  GYNKL (C)  ZDRS (D)  FTRGG (E)  RZMTSR 

 Megoldás: Mindegyik mássalhangzócsoportból kijöhet egy-egy értelmes szó e 
betűk betoldásával: (A) LEPEL, (B) KENGYEL / KELENGYE,  

 (C) EZREDES, (D) FERGETEG, (E) EZERMESTER. 

Helyes megoldás(ok): A B C D E 

3. A bátyám lakodalma című meséből idézünk: „Hogyne mennék – mondom az 
apámnak – s azzal a nyakamba vetek egy általvetőt, felviszek a hiuba három 
tarisznyát, lehozok egyszerre kilenc zsák búzát…” 

 Melyik szó felel meg az általvető vagy a hiu jelentésének? 

(A)  sál (B)  ostor (C)  kötél (D)  hiába (E)  padlás 

 Megoldás: Az általvető nagyobb kétoldali tarisznyát jelent; ennek nincs meg-
felelője az A-E pontok között. A hiu főnév jelentése padlás. 

Helyes megoldás(ok): E 

4. Hány főnév és hány ige van összesen az előző feladat idézetében? 

(A)  6 főnév és 3 ige (B)  5 főnév és 4 ige (C)  6 főnév és 5 ige 

(D)  7 főnév és 5 ige (E)  7 főnév és 4 ige 

 Megoldás: Főnevek: apámnak, nyakamba, általvetőt, hiuba, tarisznyát, zsák, 
búzát. Igék: mennék, mondom, vetek, felviszek, lehozok. Tehát 7 főnév és 5 ige 
van a mondatban. 

Helyes megoldás(ok): D 
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5. Az alábbi népdalok közül melyek szólnak párválasztásról, szerelemről? 

(A)  Megkötöm lovamat (B)  Tavaszi szél 

(C)  Három szabólegények (D)  Kossuth Lajos azt üzente 

(E)  Pásztorok, pásztorok 

 Megoldás: Idézzünk föl egy-egy szakaszt a kérdéses népdalokból: 
  (A) Megkötöm lovamat szomorú fűzfához, 
  megkötöm szívemet gyönge violához, 
  lovamat eloldom, mikor a Hold felkel, 
  de tőled, violám, csak a halál old el.  

  (B) Tavaszi szél vizet áraszt, virágom, virágom, 
  minden madár társat választ, virágom, virágom. 
  Hát én immár kit válasszak, virágom, virágom? 
  Te engemet, én tégedet, virágom, virágom. 
 A közismert népdalt a moldvai csángó magyarok körében gyűjtötték a múlt 

század első felében. Szép költői párhuzammal utal a társ-, illetve párválasz-
tásra. 

  (C) Három szabó legények, mek, mek, mek, 
  elindultak szegények, mek, mek, mek, 
  elindultak Micskére, hej, mek, mek, mek, mek, 
  három ült egy kecskére. 

  Mikor Micskére értek, mek, mek, mek, 
  egy kocsmába betértek, mek, mek, mek, 
  megittak egy icce bort, hej, mek, mek, mek, mek, 
  lemosni az útiport. 
 A tréfás népdal három szegénylegénye végül nem tudja kifizetni az elfogyasz-

tott bort, de a lényeg, hogy a kis történetnek nincs köze a szerelemhez. 

  (D) Kossuth Lajos azt üzente: 
  Elfogyott a regimentje. 
  Ha még egyszer azt üzeni: 
  Mindnyájunknak el kell menni! 
  Éljen a magyar szabadság! 
  Éljen a haza! 
 A jól ismert dal az 1848-49-es szabadságharchoz kapcsolódik. 

  (E) Pásztorok, pásztorok örvendezve 
  sietnek Jézushoz Betlehembe. 
  Köszöntést mondanak a kisdednek, 
  ki váltságot hozott az embernek. 
 Az idézett dal népdalként terjedő, úgynevezett egyházi népének, amelyet kará-

csonykor szokás énekelni. 

Helyes megoldás(ok): A B 
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6. Közismert szavakat adunk meg. Melyikbe kell vagy lehet a kihagyott helyre 
hosszú ó-t írni? 

(A)  k_rszak (B)  k_ros (C)  k_rház (D)  életk_r (E)  ók_r 

 Megoldás: A helyes megoldáshoz azt kell tisztázni, hogy két hasonló alakú 
szavunk épp a magánhangzó hosszúságában tér el egymástól. A kor főnév je-
lentése ’időszak’, például ’gyermekkor’, ennek a különböző származékszavai 
is rövid o-val írandók: ’korszak’. A kór jelentése ’betegség’; az ehhez a jelen-
téskörhöz tartozó szavakat hosszú ó-val kell írni. Érdekesség, hogy a ’beteg’ 
jelentésű kóros szóban ennek megfelelően az első szótagban ó szerepel, ám 
ugyanezt röviden is írhatjuk: koros, de ez esetben ’idős’-t jelent. Tehát a felso-
roltak közül hosszú ó-val kell (vagy lehet) írni a következő szavakat: kóros, 
kórház. 

Helyes megoldás(ok): B C 

7. Jelöljétek meg azokat a szócsoportokat, amelyeknek mindhárom tagja azonos 
szófajú, vagy lehet azonos szófajú! 

(A)  sírt, keddre, üdítőt (B)  sejt, gyertek, lesz (C)  várt, tüzet, szeretet 

(D)  az, ki, én  (E)  néhány, elsőre, tömeg 

 Megoldás: A felsorolt szavak között több azonos alakú szó is van, amelyek 
ennek megfelelően több szófajba is tartozhatnak. A helyes megoldáshoz azt 
kellett megvizsgálni, hogy az adott pontban szereplő három szó tartozhat-e 
ugyanabba a szófajba. Ez három esetben valósul meg: (A) sírt, keddre, üdítőt – 
mind a három ragos főnév (bár a sírt lehet múlt idejű ige is). (B) sejt, gyertek, 
lesz – mindegyik ige (bár a sejt lehet főnév is). (D) az, ki, én – mind névmás; 
az: mutató, ki: kérdő vagy vonatkozó, én: személyes. (Az az lehet határozott 
névelő, a ki pedig lehet igekötő is.) A (C) pont szavai nem azonos szófajúak, 
mert míg a tüzet és a szeretet csak főnevek lehetnek, addig a várt szóalakot 
kizárólag igének tekinthetjük, hiszen a vár főnév tárgyragos alakja helyesen: 
várat. Az (E) pont szavai ugyan mind a számosságra utalnak valahogy, de kö-
zülük csak a néhány és az elsőre számnév, a tömeg ’sokaság’ jelentésben, il-
letve más jelentésekben is főnév. 

Helyes megoldás(ok): A B D 

8. Összekeveredtek a szavak. Azokat az eseteket jelöljétek meg, amelyekből össze 
lehet rakni egy értelmes mondatot! Minden szót fel kell használni, a szóalako-
kat nem lehet megváltoztatni, és újabb szót sem lehet beleírni. 

(A)  fák október A közepére a munkák kerti elültetésével végére értünk. 

(B)  számítani szerint Az idén a szokásosnál előrejelzések hideg télre lehet. 

(C)  megtanulni olasz Az a hasonlóság miatt spanyolul után már könnyebb. 

(D)  megérdemelten A vidéki képe alapján teljesen győzött a csapat játék. 

(E)  kétszer fára felépítéséhez volna szükség egy ennyi Legalább ilyen faház. 
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 Megoldás: A (B) kivételével mindegyik esetben ki lehet rakni egy-egy értelmes 
mondatot a következőképpen: 

 (A) A fák elültetésével október közepére a kerti munkák végére értünk. 
 (C) Az olasz után a hasonlóság miatt spanyolul már könnyebb megtanulni. 
 (D) A játék képe alapján teljesen megérdemelten győzött a vidéki csapat. 
 (E) Legalább kétszer ennyi fára volna szükség egy ilyen faház felépítéséhez. 
 Ahhoz, hogy a (B) pont szavaiból értelmes mondatot tudjunk kirakni, az egyik 

szót meg kell változtatni. Ez a szó a hideg, hiszen a mondat helyesen így fest: 
Az előrejelzések szerint idén a szokásosnál hidegebb télre lehet számítani. 

Helyes megoldás(ok): A C D E 

9. Egy jól ismert vers szavait idézzük. Melyik tér el a mai helyesírástól? 

(A)  mindíg (B)  őszinte (C)  ordítottam 

(D)  hagyja (E)  vigyen 

 Megoldás: A felsoroltak közül egyedül a mindíg tér el a mai helyesírástól, hi-
szen helyesen rövid i-vel írjuk: mindig. 

Helyes megoldás(ok): A 

10. Melyik verset írta az alábbiak közül az előző feladatban megidézett vers köl-
tője? 

(A)  Csiribiri (B)  Füstbe ment terv (C)  Altató 

(D)  Arany Lacinak (E)  Tengerecki hazaszáll 

 Megoldás: Az előző feladat megfejtéséhez nem volt szükség a vers, illetve a 
költő kilétének a beazonosítására, ezúttal viszont ez elkerülhetetlen. Persze ta-
lán nem volt nehéz dolgunk: József Attila Mama című versét idéztük meg. A 
felkínált művek közül József Attila egyetlenegynek a szerzője, és ez az Altató. 
De azért a többi költő is megérdemli, hogy a nevét a veréshez társítsuk:  

 Csiribiri – Weöres Sándor;  
 Füstbe ment terv és Arany Lacinak – Petőfi Sándor;  
 Tengerecki hazaszáll – Tamkó Sirató Károly. 

Helyes megoldás(ok): C 

11. Azokat a betűcsoportokat jelöljétek meg, amelyekből az összes betű felhaszná-
lásával akár három különböző szó (vagy toldalékos szóalak) is kirakható!  

 Például: Á O R T B → BÁTOR, BORÁT, TÁBOR. 

(A)  A A V T S (B)  E E T T M (C)  E É D T V 

(D)  A U D H J (E)  E É K K R 
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 Megoldás: A felsorolt betűcsoportok közül a (D) az egyetlen, amelyből mind-
össze egy szó rakható ki, és ez a DUHAJ. A többiből a következő szavakat lehet 
alkotni: 

 (A) SAVAT, VASAT, TAVAS. 
 (B) ETTEM, TEMET, TETEM. 
 (C) TEVÉD, TÉVED, VÉTED; és bár ezekkel is megvan a három, de kijön 

még a vet ige régies múlt idejű, egyes szám, második személyű alakja: VETÉD. 
 (E) KERÉK, KÉREK, KÉKRE. 

Helyes megoldás(ok): A B C E 

12. Melyik két szólás jelentése ugyanaz vagy nagyon hasonló? 

(A)  kiteszik a szűrét (B)  elhúzzák a nótáját (C)  menti az irháját 

(D)  kezét-lábát töri (E)  ajtót mutatnak neki 

 Megoldás: ’Elküldik, elzavarják, kizavarják a házból’ – az a jelentése a kiteszik 
a szűrét és az ajtót mutatnak neki szólásoknak. Akinek elhúzzák a nótáját, azt 
elnáspángolják, azaz megverik. Elmenekül, aki menti az irháját. Aki pedig a 
kezét-lábát töri, az nagyon igyekszik valamilyen célt elérni, vagy valakinek a 
kedvében járni. 

Helyes megoldás(ok): A E 

13. Figyeljétek meg az alábbi igealakokat, majd jelöljétek meg az igaz állításokat! 
 néznénk, lesznek, jöhet, fojt, kérték, játssza, volnál, becsülöm, fűt 

(A)  Az igék közt nincs felszólító módú. 

(B)  Többségük egyes számú. 

(C)  Mindhárom igeidőre van példa. 

(D)  Történést kifejező ige nincs köztük. 

(E)  Az egyik igealakot jelen idejűnek és múlt idejűnek is lehet tekinteni. 

 Megoldás: Az (A) állítás hamis, hiszen a játssza igealak felszólító módúnak is 
tekinthető. Igaz a (B), hiszen a kilenc igealakból hat egyes számú: jöhet, fojt, 
játssza, volnál, becsülöm, és fűt. Valóban van példa mindhárom igeidőre, tehát 
igaz a (C) is: múlt: kérték, jelen: volnál, jövő: lesznek. Továbbá igaz a (D) is, 
mert a lesznek és a volnál létezést kifejező igék mellett az összes többi cselek-
vést fejez ki. Becsapós volt az (E) pont, mert a fojt (’megfullaszt’) ige nem 
azonos a folyik múlt idejű alakjával, miáltal nincs olyan ige a felsorolásban, 
amelyet egyszerre tekinthetnénk múlt, illetve jelen idejűnek. 

Helyes megoldás(ok): B C D 
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6. osztály 

1. Jelöljétek meg a helyesen írt szavakat, szóalakokat! 

(A)  vízisí (B)  ideglenesen (C)  elfeletkezik 

(D)  szigetelőszallag (E)  meggyel 

 Megoldás: Helyesen írtuk a vízisí és a meggyel szavakat. A többi helyesen: 
ideiglenesen, elfelejtkezik / elfeledkezik, szigetelőszalag. 

Helyes megoldás(ok): A E 

2. Az alábbi népdalok közül melyek szólnak párválasztásról, szerelemről? 

(A)  Megkötöm lovamat (B)  Általmennék én a Tiszán 

(C)  Pásztorok, keljünk fel (D)  Erdő, erdő, erdő, marosszéki… 

(E)  Tavaszi szél 

 Megoldás: Idézzünk föl egy-egy szakaszt a kérdéses népdalokból: 
  (A) Megkötöm lovamat szomorú fűzfához, 
  megkötöm szívemet gyönge violához, 
  lovamat eloldom, mikor a Hold felkel, 
  de tőled, violám, csak a halál old el. 

  (B) Által mennék én a Tiszán 
  ladikon, ladikon, de ladikon. 
  Ott lakik a, ott lakik a galambom, 
  ott lakik a galambom. 

  (C) Pásztorok, keljünk fel! Hamar induljunk el 
  Betlehem városába, rongyos istállócskába! 
  Siessünk, ne késsünk, 
  hogy még ezen éjjel odaérhessünk, 
  mi Urunknak tiszteletet tehessünk! 
 A templomokban is gyakran énekelt dal a karácsonyi ünnephez köthető. 

  (D) Erdő, erdő, erdő, marosszéki kerek erdő. 
  Madár lakik abban, madár lakik tizenkettő. 
  Cukrot adnék annak a madárnak, dalolja ki nevét a babámnak. 
  Csárdás kisangyalom, érted fáj a szívem nagyon. 

  (E) Tavaszi szél vizet áraszt, virágom, virágom, 
  minden madár társat választ, virágom, virágom. 
  Hát én immár kit válasszak, virágom, virágom? 
  Te engemet, én tégedet, virágom, virágom. 
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 A közismert népdalt a moldvai csángó magyarok körében gyűjtötték a múlt 
század első felében. Szép költői párhuzammal utal a társ-, illetve párválasz-
tásra. 

Helyes megoldás(ok): A B D E 

3. Összesen hány vegyes hangrendű szó van az előző feladatban olvasható nép-
dalcímekben? 

(A)  3 (B)  4 (C)  5 (D)  6 (E)  7 

 Megoldás: A fenti népdalcímek vegyes hangrendű szavai a következők: Által-
mennék, Tiszán, Marosszéki, Tavaszi. Mindösszesen 4. Ami a többi szót illeti: 
magas hangrendűek: Megkötöm, én, keljünk, fel, erdő, szél; mélyek: lovamat, 
a, pásztorok. 

Helyes megoldás(ok): B 

4. Melyik mássalhangzócsoportot lehet akár a sorrend megváltoztatásával kiegé-
szíteni csak E betűk hozzátoldásával, betoldásával, hogy egy főnevet kapjunk? 
Például: SZGNYT → GESZTENYE. 

(A)  LYCSMR (B)  SZVDML (C)  TMCS 

(D)  DZGR (E)  TNRGMSZ 

 Megoldás: Mindegyik mássalhangzócsoportból kijöhet egy-egy értelmes szó e 
betűk betoldásával: (A) CSERMELY, (B) VESZEDELEM,  

 (C) CSEMETE / MECSET, (D) GEREZD, (E) TENGERSZEM. 

Helyes megoldás(ok): A B C D E 

5. Összekeveredtek a szavak. Azokat az eseteket jelöljétek meg, amelyekből össze 
lehet rakni egy értelmes mondatot! Minden szót fel kell használni, a szóalako-
kat nem lehet megváltoztatni, és újabb szót nem lehet beleírni. 

(A)  fák október A közepére a munkák kerti elültetésével végére értünk. 

(B)  számítani szerint Az idén a szokásosnál előrejelzések hideg télre lehet. 

(C)  megtanulni olasz Az a hasonlóság miatt spanyolul után már könnyebb. 

(D)  megérdemelten A vidéki képe alapján teljesen győzött a csapat játék. 

(E)  kétszer fára felépítéséhez volna szükség egy ennyi Legalább ilyen faház. 

 Megoldás: A (B) kivételével mindegyik esetben ki lehet rakni egy-egy értelmes 
mondatot a következőképpen: 

 (A) A fák elültetésével október közepére a kerti munkák végére értünk. 
 (C) Az olasz után a hasonlóság miatt spanyolul már könnyebb megtanulni. 
 (D) A játék képe alapján teljesen megérdemelten győzött a vidéki csapat. 
 (E) Legalább kétszer ennyi fára volna szükség egy ilyen faház felépítéséhez. 
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Ahhoz, hogy a (B) pont szavaiból értelmes mondatot tudjunk kirakni, az egyik szót 
meg kell változtatni. Ez a szó a hideg, hiszen a mondat helyesen így fest: Az 
előrejelzések szerint idén a szokásosnál hidegebb télre lehet számítani. 

Helyes megoldás(ok): A C D E 

6. Mely szavakban van pontosan három zöngés hang? 

(A)  rügy (B)  zsong (C)  napfény (D)  hóvirág (E)  húsvét 

 Megoldás: A magyar nyelv beszédhangjainak nagyobb részére igaz, hogy a 
képzésükkor a hangszalagok zárállásban vannak. Ilyenkor a kiáramló levegő 
megrezegteti őket, és úgynevezett zönge keletkezik. Ez történik a zöngés más-
salhangzók és az összes magánhangzó esetében. Ennek megfelelően mindhá-
rom hang zöngés a rügy szóban, és a hatból pontosan három zöngés a húsvét 
főnévben (ezek az ú, a v és az é). A zsong ige összes hangja zöngés; a napfény 
zöngés hangjai: n, a, é, ny; és a hóvirág zöngés hangjai: ó, v, i, r, á, g. 

Helyes megoldás(ok): A E 

7. Közismert szavakat adunk meg. Melyikbe kell a kihagyott helyre hosszú ó-t 
írni? 

(A)  utolsz_r (B)  sz_rzás (C)  milliósz_r 

(D)  szétsz_rt  (E)  sz_rványos 
 Megoldás: Íme, a szavak helyesen: utolszor, szorzás, milliószor, szétszórt, 

szórványos. 

Helyes megoldás(ok): D E 

8. Azokat a betűcsoportokat jelöljétek meg, amelyekből az összes betű felhaszná-
lásával akár három különböző szó (vagy toldalékos szóalak) is kirakható!  

 Például: R T B O Á → BÁTOR, BORÁT, TÁBOR. 

(A)  Ö Ö G R D (B)  E E R S P (C)  A Ó T J H 

(D)  A U D H J (E)  E É M T SZ 

 Megoldás: A felsorolt betűcsoportok közül a (D) az egyetlen, amelyből mind-
össze egy szó rakható ki, és ez a DUHAJ. A többiből a következő szavakat lehet 
alkotni: 

 (A) DÖRÖG, ÖRDÖG RÖGÖD GÖDÖR,  
 (B) EPRES, PERES, REPES, SEPER, 
 (C) HAJÓT, HAJTÓ, ÓHAJT,  
 (E) EMÉSZT, ESZMÉT, MESZÉT, SZEMÉT, (továbbá kijön még a tesz ige 

régies egyes szám, első személyű alakja a TÉSZEM, és egy nem éppen gyakori 
szóalak, az észt birtokos személyjeles alakja: ÉSZTEM). 

Helyes megoldás(ok): A B C E 
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9. Egy jól ismert versből idézünk egy versszakot hiányosan. Mely szavak illenek 
a kipontozott helyek valamelyikére? 

   „Lenn az alföld tengersík  .......................  
  Ott vagyok  ........................  , ott az én világom; 
  Börtönéből szabadúlt sas lelkem, 
  Ha a rónák végtelenjét látom.” 

(A)  vidékén (B)  vidékein (C)  hon (D)  vidékin (E)  honn 

 Megoldás: A jól ismert vers Petőfi Sándor Az alföld című költeménye. Ennek 
idézett versszaka így fest hiánytalanul: 

   „Lenn az alföld tengersík vidékin, 
  Ott vagyok honn, ott az én világom; 
  Börtönéből szabadúlt sas lelkem, 
  Ha a rónák végtelenjét látom.” 

Helyes megoldás(ok): D E 

10. Azokat a verseket jelöljétek meg, amelyeket az előző feladatban megidézett mű 
költője írt! 

(A)  István öcsémhez (B)  Egy estém otthon (C)  Betlehemi királyok 

(D)  Szülőföldemen (E)  Füstbe ment terv 

 Megoldás: A felsoroltak közül Petőfi írta a következő költeményeket: István 
öcsémhez, Egy estém otthon, Szülőföldemen, Füstbe ment terv. A Betlehemi ki-
rályok József Attila verse. 

Helyes megoldás(ok): A B D E 

11. Hány ragos főnév van összesen az előző feladatban olvasható verscímekben? 

(A)  1 (B)  2 (C)  3 (D)  4 (E)  5 

 Megoldás: A feladatmegoldás azért igényelt különösebb figyelmet, mert nem 
az összes toldalékot kellett tekinteni, hanem csak a ragokat. Három ilyen főnév 
van a verscímekben: öcsémhez, Szülőföldemen, füstbe. A többi toldalékos fő-
név esetében az estém alakot birtokos személyjel zárja; a Betlehemi végén mel-
léknévképző áll; és a királyok k-ja a többes szám jele. 

Helyes megoldás(ok): C 

12. Melyik két szólás jelentése ugyanaz vagy nagyon hasonló? 

(A)  kiteszik a szűrét (B)  elhúzzák a nótáját (C)  menti az irháját 

(D)  kezét-lábát töri (E)  ajtót mutatnak neki 
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 Megoldás: ’Elküldik, elzavarják, kizavarják a házból’ – az a jelentése a kiteszik 
a szűrét és az ajtót mutatnak neki szólásoknak. Akinek elhúzzák a nótáját, azt 
elnáspángolják, azaz megverik. Elmenekül, aki menti az irháját. Aki pedig a 
kezét-lábát töri, az nagyon igyekszik valamilyen célt elérni, vagy valakinek a 
kedvében járni. 

Helyes megoldás(ok): A E 

13. Tagoljátok szavaira az alábbi mondatot, majd jelöljétek be az igaz állításokat! 
 Panniésbátyjaiígéretükhözhívenmégaznapkifogjáktakarítaniahétvégiházat. 

(A)  A mondat pontosan 13 szóból áll. 

(B)  Pontosan 4 főnév és 1 ige van benne. 

(C)  Tartalmaz részleges hasonulást. 

(D)  A szavai közt van azonos alakú szó. 

(E)  A toldalékos szóalakok közt van olyan, amelyik két jelet tartalmaz. 

 Megoldás: Az első lépés a mondat szavakra tagolása. E közben különös figyel-
met kellett fordítani az egybeírás szabályaira. Íme, a mondat: 

 Panni és bátyjai ígéretükhöz híven még aznap ki fogják takarítani a hétvégi 
házat. 

 Látható, hogy valóban 13 szóból áll, tehát az (A) állítás igaz. A mondat főnevei: 
Panni, bátyjai, ígéretükhöz, házat; és ige: ki fogják takarítani, tehát csakugyan 
négy főnevet és egy igét tartalmaz. Részleges hasonulás érvényesül az „ígére-
tükhöz híven” szószerkezetben, mert a z zöngétlenedik a h hatására: ’ígéretük-
hösz híven’. Azonos alakú szó a ki, amely lehet névmás vagy – mint itt is – 
igekötő. Két jelet tartalmaz a bátyjai főnév, hiszen az a birtokos személyjel, az 
i pedig birtoktöbbesítő jel. 

Helyes megoldás(ok): A B C D E 
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7. osztály 

1. Jelöljétek meg a helyesen írt földrajzi neveket! 

(A)  Indiai óceán (B)  Tolna megyei (C)  Kelet-Magyarország 

(D)  Margit-híd (E)  Északi-Középhegység 

 Megoldás: Helyesen írtuk a Tolna megyei és a Kelet-Magyarország kifejezé-
seket.  

 A többit így kell helyesen írni: Indiai-óceán, Margit híd, Északi-középhegység. 

Helyes megoldás(ok): B C 

2. A vár egy olyan szó, amely ige és főnév is lehet. Az alábbi toldalékos szóalakok 
közül azokat jelöljétek be, amelyek főnévként és igeként is értelmezhetőek! 

(A)  várunk (B)  várjuk (C)  várom (D)  várat (E)  várnál 

 Megoldás: Három esetben lehet igének és főnévnek is tekinteni a felsorolt sza-
vakat. 

 1) várunk – ige: (T/1) Pl.: Az állomáson várunk valakire, hogy megérkezzen. 
Főnév: (határozóragos) Pl.: Tavaly újult meg a várunk, amely már veszélyesen 
romos volt. 

 2) várat – ige: (E/3 – műveltető) Pl.: Már nem sokáig várat magára a tél.  
 Főnév: (tárgyragos) Pl.: A várat a jobb védhetőség kedvéért a legmagasabb 

dombra építették. 
 3) várnál – ige: (E/2 – feltételes mód) Pl.: Ha nem várnál annyit, időben elké-

szülnél. 
 Főnév: (határozóragos) Pl.: A siroki várnál a füzéri mintegy 150 méterrel ma-

gasabban fekszik. 
 A másik két szóalak csak igeként értelmezhető: A várjuk többes szám, harma-

dik személyű igealak; ha a főnevet akarjuk birtokos személyjellel ellátni, akkor 
a helyes alak: ’váruk’. A várom egyes szám, első személyű ige; főnévként a 
birtokos személyjeles alak: ’váram’ lenne. 

Helyes megoldás(ok): A D E 

3. Melyik mássalhangzócsoportot lehet akár a sorrend megváltoztatásával kiegé-
szíteni csak E betűk hozzátoldásával, betoldásával, hogy egy főnevet kapjunk? 
Például: SZGNYT → GESZTENYE. 

(A)  SJMTL (B)  RTNK (C)  PSRS 

(D)  NLLNSZV (E)  MRTSMRB 

 Megoldás: Mindegyik mássalhangzócsoportból kijöhet egy-egy értelmes szó e 
betűk betoldásával: (A) SEJTELEM, (B) ERETNEK, (C) ESPERES,  

 (D) ELLENSZENV, (E) MESTEREMBER. 

Helyes megoldás(ok): A B C D E 
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4. Egy jól ismert költeményből idézünk szavakat. Összesen hány esetben van ben-
nük eltérés a mai helyesírástól? 

 tűnemény, úntalan, síma, biztatóm, szórtad, híjját, szívét, dűlt 

(A)  4 (B)  5 (C)  6 (D)  7 (E)  8 

 Megoldás: A felsorolt nyolc szóból, illetve toldalékos szóalakból a mai helyes-
írásnak megfelelőek a következők: biztatóm, szórtad, szívét, dűlt. A többi eset-
ben egy-egy eltérést találunk; ezeket a helyesírás jelenlegi szabályai alapján így 
kell írni: tünemény, untalan, sima, híját. Mindösszesen tehát négy eltérést talál-
tunk. 

Helyes megoldás(ok): A 

5. Mely verseket írta az előző feladatban megidézett vers költője? 

(A)  Zsugori uram (B)  A négyökrös szekér (C)  Pató Pál úr 

(D)  Mátyás anyja (E)  Tartózkodó kérelem 

 Megoldás: Az előző feladatban megidézett vers A reményhez, amelyet Csoko-
nai Vitéz Mihály írt. Ugyancsak ő a szerzője a Zsugori uram és a Tartózkodó 
kérelem című költeményeknek. Petőfi Sándor írta A négyökrös szekér és a Pató 
Pál úr című verseket, és Arany János a szerzője a Mátyás anyja című balladá-
nak. 

Helyes megoldás(ok): A E 

6. Mely szavakban van pontosan három zöngés hang? 

(A)  réz (B)  tündér (C)  vár (D)  hold (E)  varázs 

 Megoldás: A magyar nyelv beszédhangjainak nagyobb részére igaz, hogy a 
képzésükkor a hangszalagok zárállásban vannak. Ilyenkor a kiáramló levegő 
megrezegteti őket, és úgynevezett zönge keletkezik. Ez történik a zöngés más-
salhangzók és az összes magánhangzó esetében. Ennek megfelelően mindhá-
rom hang zöngés a réz és a vár szóban, és a négyből három zöngés a hold ese-
tében, ahol a h zöngétlen, hiszen ennek képzésekor a hangszalagok úgynevezett 
h állásban vannak. A tündér szóban csak a t zöngétlen, a varázs esetén pedig az 
összes hang zöngés. 

Helyes megoldás(ok): A C D 

7. Ki a „rab oroszlán” Gárdonyi Géza regényében? 

(A)  Magyar Balázs (B)  Török János 

(C)  Mekcsey István (D)  Szapolyai János 

(E)  Az előzőek egyike sem. 
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 Megoldás: A regény harmadik fejezete viseli A rab oroszlán címet. Ebben egy 
kisebb csapat megkísérli kiszöktetni Török Jancsi édesapját, Enyingi Török Bá-
lintot az isztambuli Héttoronyból, ám sajnos kudarccal járnak. 

Helyes megoldás(ok): E 

8. Közismert szavakat adunk meg. Melyikbe kell a kihagyott helyre hosszú ó-t 
írni? 

(A)  p_rhanyós (B)  p_rnép (C)  p_rfészek 

(D)  p_rzó (E)  p_rkoláb 

 Megoldás: Íme, a szavak helyesen: porhanyós, pórnép, porfészek, porzó, por-
koláb. 

Helyes megoldás(ok): B 

9. Az alábbi népdalok közül melyek szólnak párválasztásról, szerelemről? 

(A)  Erdő, erdő, erdő, marosszéki… (B)  Általmennék én a Tiszán 

(C)  Megkötöm lovamat (D)  Erdő mellett estvéledtem 

(E)  Pásztorok, keljünk fel 

 Megoldás: Idézzünk föl egy-egy szakaszt a kérdéses népdalokból: 
  (A) Erdő, erdő, erdő, marosszéki kerek erdő. 
  Madár lakik abban, madár lakik tizenkettő. 
  Cukrot adnék annak a madárnak, dalolja ki nevét a babámnak. 
  Csárdás kisangyalom, érted fáj a szívem nagyon. 

  (B) Által mennék én a Tiszán 
  ladikon, ladikon, de ladikon. 
  Ott lakik a, ott lakik a galambom, 
  ott lakik a galambom. 

  (C) Megkötöm lovamat szomorú fűzfához, 
  megkötöm szívemet gyönge violához, 
  lovamat eloldom, mikor a Hold felkel, 
  de tőled, violám, csak a halál old el. 

  (D)  Erdő mellett estvéledtem, Én Istenem, adjál szállást, 
  subám fejem alá tettem. már meguntam a járkálást, 
  Összetettem két kezemet, a járkálást, a bujdosást, 
  úgy kértem jó Istenemet. az idegen földön lakást. 
 A Kodály Zoltán által gyűjtött népdal a bujdosódalok közé tartozik. Sem ebben 

a szakaszban, sem az utóbb hozzágyűjtött harmadik versszakban nem esik szó 
szerelemről. 
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  (E) Pásztorok, keljünk fel! Hamar induljunk el 
  Betlehem városába, rongyos istállócskába! 
  Siessünk, ne késsünk, 
  hogy még ezen éjjel odaérhessünk, 
  mi Urunknak tiszteletet tehessünk! 
 A templomokban is gyakran énekelt dal a karácsonyi ünnephez köthető. 

Helyes megoldás(ok): A B C 

10. Összesen hány jel mint toldalékfajta van az előző feladatban olvasható népdal-
címekben? (Csak a valóban megjelenő toldalékokat kell számolni, az úgyneve-
zett zérómorfémákat nem.) 

(A)  1 (B)  2 (C)  3 (D)  4 (E)  5 

 Megoldás: A következő szóalakok tartalmaznak valamilyen jelet: Általmennék 
(a feltételes mód jele), lovamat (birtokos személyjel), estvéledtem (a múlt idő 
jele), pásztorok (a többes szám jele) és végül keljünk (a felszólító mód jele). Ez 
mindösszesen öt. 

Helyes megoldás(ok): E 

11. Milyen sorrendben következnek a bárdok idézett énekei Arany balladájában? 
  1. „Ne szülj rabot, te szűz” 
  2. „No halld meg, Eduárd” 
  3. „Király, te tetted ezt” 

(A)  1 3 2 (B)  2 1 3 (C)  2 3 1 (D)  3 1 2 (E)  3 2 1 

 Megoldás: Idézzünk fel egy-egy teljesebb szövegszakaszt a három bárd éneké-
ből:  

 Az elsőként belépő ősz énekes szavai: 
   „Levágva népünk ezrei, 
  Halomba, mint kereszt, 
  Hogy sirva tallóz aki él: 
  Király, te tetted ezt!” 

 A második (i ú) bárd így dalol: 
   „Ah! lágyan kél az esti szél 
  Milford-öböl felé; 
  Szüzek siralma, özvegyek 
  Panasza nyög belé. 

  Ne szülj rabot, te szűz! anya 
  Ne szoptass csecsemőt!...” 
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 A hívatlanul belépő harmadik: 
   „Elhullt csatában a derék - 
  No halld meg, Eduárd: 
  Neved ki diccsel ejtené, 
  Nem él oly velszi bárd.” 

 Tehát a sorrend: 3, 1, 2. 

Helyes megoldás(ok): D 

12. Melyik két közmondás jelentése ugyanaz vagy nagyon hasonló? 

(A)  Lassú víz partot mos. 

(B)  Amelyik kutya ugat, az nem harap. 

(C)  Kutyából nem lesz szalonna.  

(D)  A vér nem válik vízzé 

(E)  Nem akarásnak nyögés a vége. 

 Megoldás: ’Az alaptermészeténél fogva rossz ember jellemzően nem változik 
meg, illetve nem tagadhatja meg az alaptermészetét.’ – ez a jelentése a kutyából 
nem lesz szalonna és a vér nem válik vízzé közmondásoknak. De lássuk a másik 
három jelentését is: lassú víz partot mos, azaz szívós, kitartó munkával célt ér-
het az ember. Amelyik kutya ugat, az nem harap – ez annyit tesz, hogy a nagy-
szájú, hangoskodó emberek általában nem veszélyesek. Végül a kelletlenül 
végzett, ezért kevés haszonnal járó munka esetén mondják, hogy nem akarás-
nak nyögés a vége. 

Helyes megoldás(ok): C D 

13. Azokat a betűcsoportokat jelöljétek meg, amelyekből az összes betű felhaszná-
lásával akár három különböző szó (vagy toldalékos szóalak) is kirakható!  

 Például: Á O R T B → BÁTOR, BORÁT, TÁBOR. 

(A)  Ö Ö G R D (B)  E É L K M (C)  A Ó V L S 

(D)  A U D H J (E)  A A R NY K 

 Megoldás: A felsorolt betűcsoportok közül a (D) az egyetlen, amelyből mind-
össze egy szó rakható ki, és ez a DUHAJ.  

 A többiből a következő szavakat lehet alkotni. 
  (A) DÖRÖG, GÖDÖR, ÖRDÖG, RÖGÖD 
  (B) EMLÉK, ELMÉK, LÉKEM 
  (C) ALVÓS, SÓVAL, VALÓS, (VASLÓ) 
  (E) KANYAR, NYAKRA, NYARAK 

Helyes megoldás(ok): A B C E 
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8. osztály 

1. Jelöljétek meg a helyesen írt szavakat, kifejezéseket! 

(A)  higgyetek (B)  bíztat (C)  játszon 

(D)  karvaly (E)  nyitva tart 

 Megoldás: Helyesen írtuk: a higgyetek, a karvaly és a nyitva tart kifejezéseket. 
A másik kettő helyesen: biztat és játsszon. 

Helyes megoldás(ok): A D E 

2. Az alábbi népdalok közül melyek szólnak párválasztásról, szerelemről? 

(A)  Tavaszi szél (B)  Megrakják a tüzet 

(C)  A csitári hegyek alatt (D)  Erdő mellett estvéledtem 

(E)  Elindultam szép hazámból 

 Megoldás: Idézzünk föl egy-egy szakaszt a kérdéses népdalokból: 
  (A) Tavaszi szél vizet áraszt, virágom, virágom, 
  minden madár társat választ, virágom, virágom. 
  Hát én immár kit válasszak, virágom, virágom? 
  Te engemet, én tégedet, virágom, virágom. 
 A közismert népdalt a moldvai csángó magyarok körében gyűjtötték a múlt 

század első felében. Szép költői párhuzammal utal a társ-, illetve párválasz-
tásra. 

  (B) Megrakják a tüzet, 
  mégis elaluszik. 
  Nincs az a szerelem, 
  aki el nem múlik. 

  (C) A csitári hegyek alatt régen leesett a hó. 
  Azt hallottam, kisangyalom, véled esett el a ló. 
  Kitörted a kezedet, mivel ölelsz engemet? 
  Így hát, kedves kisangyalom, nem lehetek a tied. 

  (D)  Erdő mellett estvéledtem, Én Istenem, adjál szállást, 
  subám fejem alá tettem. már meguntam a járkálást, 
  Összetettem két kezemet, a járkálást, a bujdosást, 
  úgy kértem jó Istenemet. az idegen földön lakást. 
 A Kodály Zoltán által gyűjtött népdal a bujdosódalok közé tartozik. Sem ebben 

a szakaszban, sem az utóbb hozzágyűjtött harmadik versszakban nem esik szó 
szerelemről. 
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  (E)  Elindultam szép hazámból, 
  híres kis Magyarországból. 
  Visszanéztem félutamból, 
  szememből a könny kicsordult. 
 Ez ismert, szép dal Bartók Béla gyűjtése, és szintén bujdosódal. 

Helyes megoldás(ok): A B C 

3. Összesen hányszor fordul elő jel (mint toldalékfajta) az előző feladatban olvas-
ható népdalcímekben? (Csak a valóban megjelenő toldalékokat kell számolni, 
az úgynevezett zérómorfémákat nem.) 

(A)  3 (B)  4 (C)  5 (D)  6 (E)  7 

 Megoldás: A következő szóalakok tartalmaznak valamilyen jelet: hegyek (a 
többes szám jele), estvéledtem (a múlt idő jele), elindultam (szintén a múlt idő 
jele), hazámból (birtokos személyjel). Ez összesen négy. 

Helyes megoldás(ok): B 

4. A kőszívű ember fiai egyik fejezete a Két jó barát címet viseli. Ki ez a két barát? 

(A)  Goldner Fritz (B)  Ödön (C)  Richárd 

(D)  Leonin (E)  Palvicz Ottó 

 Megoldás: A két jó barát, akik dacolva a dermesztő hideggel és a farkasokkal 
egymást megmentve vágnak át az orosz télen: Baradlay Ödön és az orosz kato-
natiszt: Leonin. 

Helyes megoldás(ok): B D 

5. Melyik mássalhangzócsoportot lehet akár a sorrend megváltoztatásával kiegé-
szíteni csak E betűk hozzátoldásával, betoldásával, hogy egy toldalék nélküli 
főnevet kapjunk? Például: SZGNYT → GESZTENYE. 

(A)  RKTC (B)  RKLY (C)  PZSRLYMT 

(D)  SMNMBR (E)  SZRKC 

 Megoldás: Mindegyik mássalhangzócsoportból kijöhet egy-egy értelmes szó e 
betűk betoldásával: (A) KETREC, (B) EREKLYE, (C) PERTEZSELYEM,  

 (D) NEMESEMBER, (E) SZEKERCE. 

Helyes megoldás(ok): A B C D E  

6. Mely szavakban van pontosan három zöngés hang? 

(A)  idő (B)  zivatar (C)  vihar  (D)  felhő (E)  szélcsend 
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 Megoldás: A magyar nyelv beszédhangjainak nagyobb részére igaz, hogy a 
képzésükkor a hangszalagok zárállásban vannak. Ilyenkor a kiáramló levegő 
megrezegteti őket, és úgynevezett zönge keletkezik. Ez történik a zöngés más-
salhangzók és az összes magánhangzó esetében. Ennek megfelelően mindhá-
rom hang zöngés az idő szóban, továbbá éppen három zöngés hangja van a felhő 
főnévnek (e, l, ő). A másik három szó zöngés hangjai: zivatar (z, i, v, a, r); vihar 
(v, i, a, r) és szélcsend (é, l, e, n, d). 

Helyes megoldás(ok): A D 

7. Összesen hány minőségjelzőt tartalmaz Csokonai Vitéz Mihály A Reményhez 
című versének első versszaka? (Ennek utolsó sora: Mégis megcsalál.) 

(A)  5 (B)  6 (C)  7 (D)  8 (E)  9 

 Megoldás: Első lépésként idézzük fel az első versszakot, melynek záró sorát 
könnyítésül megadtuk: 

Főldiekkel játszó 
 Égi tűnemény, 
 Istenségnek látszó 
 Csalfa, vak Remény! 
 Kit teremt magának 
 A boldogtalan, 
 S mint védangyalának, 
 Bókol úntalan. – 

Síma száddal mit kecsegtetsz? 
 Mért nevetsz felém? 

Kétes kedvet mért csepegtetsz 
 Még most is belém? 
 Csak maradj magadnak! 
 Biztatóm valál; 
 Hittem szép szavadnak: 
 Mégis megcsalál. 

Félkövérrel kiemeltük a versszak minőségjelzőit, amelyekből összesen nyolc 
található. Figyelmet igényelt az a körülmény, hogy egyes melléknevek itt nem 
minőségjelzői szerepben állnak. Például a boldogtalan itt az alany szerepét tölti 
be. 

Helyes megoldás(ok): D 

8. Közismert szavakat adunk meg. Melyikbe kell vagy lehet a kihagyott helyre 
hosszú ő-t írni? 

(A)  _rs (B)  ház_rző (C)  _rjöng 

(D)  _rlemény (E)  ördöng_s 
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 Megoldás: Íme, a szavak helyesen: őrs ’csapat’ jelentésben, de a fiúnév rö-
viddel írandó: Örs; továbbá házőrző, őrjöng, őrlemény, ördöngös. 

Helyes megoldás(ok): A B C D 

9. Azokat a betűcsoportokat jelöljétek meg, amelyekből az összes betű felhaszná-
lásával akár három különböző szó (vagy toldalékos szóalak) is kirakható!  

 Például: Á O R T B → BÁTOR, BORÁT, TÁBOR. 

(A)  E É R D L (B)  A U D R S  (C)  Á U S R G 

(D)  A U D H J (E)  E É R P CS 

 Megoldás: A felsorolt betűcsoportok közül a (D) az egyetlen, amelyből mind-
össze egy szó rakható ki, és ez a DUHAJ. A többiből a következő szavakat lehet 
alkotni: 

  (A) DÉLRE, ELÉRD, LEDÉR, RELÉD 
  (B) DARUS, RUDAS, SARUD 
  (C) UGRÁS, SUGÁR, ÁRGUS 
  (E) CSERÉP, CSÉPRE, PÉCSRE 

Helyes megoldás(ok): A B C E 

10. Egy jól ismert költeményből idézünk szavakat. Összesen hány esetben van ben-
nük eltérés a mai helyesírástól? 

 nyílnak, ifju, szivemben, virít, vegyűl, rábírhat-e, lobogóul, síri 

(A)  3 (B)  4 (C)  5 (D)  6 (E)  7 

 Megoldás: A felsorolt nyolc szóból, illetve toldalékos szóalakból a mai helyes-
írásnak megfelelőek a következők: nyílnak, virít, rábírhat-e, lobogóul, síri. Há-
rom szóban van egy-egy eltérés a helyesírás jelenlegi szabályaitól. Ezeket így 
kell írni: ifjú, szívemben, vegyül. 

Helyes megoldás(ok): A 

11. Jelöljétek meg az előző feladatban idézett műre vonatkozó igaz állításokat! 

(A)  A vers műfaja epigramma. 

(B)  Jellemző rá az időmértékes verselés. 

(C)  A verssorokat keresztrímek zárják. 

(D)  A mű a mézeshetek idején íródott. 

(E)  E verset a költő a menyasszonyának írta Koltón. 

 Megoldás: Az előző feladatban megidézett vers a Szeptember végén Petőfi Sán-
dortól. Ennek műfaja nem epigramma, hanem elégia. Verselésére valóban jel-
lemző az időmérték, anapesztusokból áll; és az is igaz, hogy a sorokat kereszt-
rímek zárják. 
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 Igaz továbbá, hogy a mézeshetek idején, azaz közvetlen az esküvő után kelet-
kezett Koltón; ám éppen ezért nem igaz, hogy a költő e verset a menyasszonyá-
hoz írta volna, hiszen ekkor Júlia már a felesége volt. 

Helyes megoldás(ok): B C D 

12. Melyik két közmondás jelentése ugyanaz vagy nagyon hasonló? 

(A)  Lassú víz partot mos. (B)  Amelyik kutya ugat, az nem harap.

(C)  Kutyából nem lesz szalonna. (D)  A vér nem válik vízzé. 

(E)  Nem akarásnak nyögés a vége. 

 Megoldás: ’Az alaptermészeténél fogva rossz ember jellemzően nem változik 
meg, illetve nem tagadhatja meg az alaptermészetét.’ – ez a jelentése a kutyából 
nem lesz szalonna és a vér nem válik vízzé közmondásoknak. De lássuk a másik 
három jelentését is: lassú víz partot mos, azaz szívós, kitartó munkával célt ér-
het az ember. Amelyik kutya ugat, az nem harap – ez annyit tesz, hogy a nagy-
szájú, hangoskodó emberek általában nem veszélyesek. Végül a kelletlenül 
végzett, ezért kevés haszonnal járó munka esetén mondják, hogy nem akarás-
nak nyögés a vége. 

Helyes megoldás(ok): C D 

13. Tagoljátok szavaira az alábbi mondatot, majd jelöljétek be az igaz állításokat! 
 Azideiteljesnapfogyatkozástazészakiféltekénélőknemtudjákmegfigyelni. 

(A)  A mondat pontosan 11 szóból áll. 

(B)  Pontosan 8 mondatrész van benne. 

(C)  A mondatrészek közül kettő tárgy. 

(D)  Azonos alakú szót is tartalmaz. 

(E)  Két szóban figyelhető meg teljes hasonulás. 

 Megoldás: Az első lépés a mondat felbontása szavakra, ami azért igényel fi-
gyelmet, mert nem mindegy, hogy adott esetben szószerkezettel vagy összetett 
szóval van-e dolgunk. Íme, a mondat helyesen tagolva: 

 Az idei teljes napfogyatkozást az északi féltekén élők nem tudják megfigyelni. 
 Látható, hogy valóban 11 szóból áll, de lássuk a mondatrészeket: 
 Állítmány: nem tudják. 
 Alany: élők. 
 Az alanyhoz tartozó bővítmények:  
  helyhatározó: féltekén, 
  minőségjelző: északi. 
 Az állítmány bővítményei:  
  tárgy: megfigyelni,  
  ennek tárgya: napfogyatkozást,  
  minőségjelző: teljes,  
  minőségjelző (kijelölő): idei. 
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 Tehát a mondat csakugyan nyolc mondatrészből áll, amelyek közül kettő tárgy. 
Azonos alakú szó például a nem, amely tagadószó és főnév is lehet. Csak egy 
szóban fordul elő teljes hasonulás, és ez maga a teljes, hiszen a kiejtése: ’tejjes’. 
Egy másik mássalhangzótörvény, az összeolvadás figyelhető meg a tudják ige 
esetén, amelynek ejtése: ’tuggyák’. 

Helyes megoldás(ok): A B C D 
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