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A feladatok megoldását a válaszlapon a megfelelő helyre tett X-szel jelöljétek! 
Előfordulhat, hogy egy feladatban több válasz is helyes. 
1. A felsorolt szavak közül három valamilyen kis tárolóedénykét, tárolásra hasz-

nált eszközt jelent. Melyik ez a három? 
(A)  tégely (B)  vályú (C)  szelence (D)  pántlika (E)  skatulya 

2. Csukás István Kiszámoló című versében 1-től 10-ig minden számra rímel egy-
egy verssor. Mi most ezek közül idézünk ötöt. Tegyétek őket számok szerint 
növekvő sorrendbe, majd jelöljétek meg az elsőt és az utolsót! 
(A)  megérett a tök (B)  fekete a légy (C)  most nagyot füllentsz
(D)  meleg volt a nyáron (E)  feneketlen teknő 

3. Melyik szólást, közmondást lehet kiegészíteni valamilyen madárfajta nevével? 
(A)  Egy   .............  nem csinál nyarat. (B)  Vak   ...................  is talál szemet.
(C)  Ha már  .............. , legyen kövér. (D)  Sötétben minden  ............  fekete.
(E)  Nyeli, mint  ...................  a nokedlit. 

4. Egy jól ismert vers címét írtuk le titkosírással. Fejtsétek meg, majd jelöljétek 
meg a szintén titkosírással írt szavak közül azokat, amelyek szerepelnek ennek 
a versnek az első versszakában! 

 LNAEDMIZTEETZI MDEANL 
(A)  ASHOOHSA (B)  AHZAAZHA (C)  ZVÉITTIÉVZ 
(D)  TMSOOSMT (E)  SKÉÉDRRDÉÉKS 

5. Melyik szót zárhatja hosszú magánhangzó? 
(A)  any__ (B)  fal__ (C)  men__ (D)  ad__ (E)  od__ 

6. Több szó, illetve toldalékos szóalak bújt el az ÁLLÓKÉPESSÉG szóban. 
Hány lehet közülük ige? 
(A)  Egy se. (B)  Csak egy. (C)  Csak kettő. (D)  Három. (E)  Négy.

7. Mely meghatározások megfejtésében szerepel a hetes szám? Például: mesebeli 
szörny = hétfejű sárkány 
(A)  álomszuszék ember (B)  mesehős varázslatos lábbelije 
(C)  szigorúan őrzött titok (D)  gyönyörűen süt a nap 
(E)  dörzsölt gazember 

8. Milyen állatokat említ Weöres Sándor A tündér (Bóbita) című versében? 
(A)  lepke (B)  csiga (C)  szöcske (D)  malac (E)  sáska 

9. Mentovics Éva Találós kérdések vadállatokról című verséből idézünk három 
versszakot. Melyik két állat felel meg a versszakok valamelyikének? 

  Többméternyi magasságból  Nézd csak meg a sunyi képét, 
  kémlelem a terepet, nem áll jól a szeme se… 
  minden fáról lelegelem Amit meg a nyúlról suttog, 
  a sok zsenge levelet.  nem igaz a fele se. 
  Nincsen szőre, nincsen tolla, 
  teste mégse meztelen, 
  nem sétálhat settenkedve, 
  mégis csendes, nesztelen. 

(A)  karvaly (B)  majom (C)  kígyó (D)  zsiráf (E)  orrszarvú 

10. Melyik két közmondás jelentése ugyanaz vagy nagyon hasonló? 
(A)  Aki á-t mond, mondjon b-t is. 
(B)  Ki bottal köszön, annak doronggal felelnek. 
(C)  Sok beszédnek sok az alja. 
(D)  Ami a szívén, az a száján. 
(E)  Átokkal válaszolva átkot kapsz vissza. 

11. Az alábbi mondatban és az (A)-(E) pontok szavaiban a betűk összekeveredtek. 
Állítsátok helyre őket, majd jelöljétek meg azokat a szavakat, amelyek a je-
lentés és a nyelvhelyesség szempontjából beillenek valamelyik kipontozott 
helyre! (Az első és az utolsó betűk a helyükön maradtak.) 

 A mnaip  ....................  fteestt btúrokkoal  ...............   a hlyei nraépjzi mzúuem. 
(A)  étkeérs (B)  szkeély (C)  tmerdéek 
(D)  gyapodroatt (E)  bvüől 

12. Keressétek meg az összes kétbetűs szót, amelynek az egyik betűje hosszú ó, 
majd jelöljétek meg a velük kapcsolatos igaz állításokat! 
(A)  Több, mint 9 szót lehet találni. 
(B)  Akár 7 főnév is van köztük. 
(C)  Ige és melléknév is van köztük. 
(D)  Az egyik szó jelentése: ’ír’, ’vés’. 
(E)  Olyan szót is találhatunk, amelyik oda-vissza olvasva is értelmes. 

13. Azokat a szótagokat jelöljétek meg, amelyeket értelmes szóvá lehet kiegészí-
teni egy olyan szótag hozzátoldásával, amelyik tartalmaz ly-t! 
(A)  ta-… (B)  gu-… (C)  hó-… (D)  ho-… (E)  ge-… 
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