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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. Mely szavak neveznek meg valamilyen háziszárnyast? 

(A)  tinó  (B)  csődör (C)  gúnár (D)  kanca (E)  jérce 

2. Melyik szóba kell hosszú ll-t írni? 
(A)  ha__gatag (B)  szaká__ (C)  me__kas 
(D)  vá__alat (E)  hu__dogál 

3. Népszokásokhoz kapcsolódó szavakat, kifejezéseket adtunk meg a betűik ösz-
szekeverésével. Állítsátok helyre őket, majd jelöljétek meg azokat, amelyek 
decemberre esnek! 
(A)  LUAC EÉSZK (B)  MUSFÁAJ (C)  BMETLEEZÉSHE
(D)  BÁSUSÓJRÁ (E)  PÜDINKÖS LYIRÁK   

4. Mely szavak illenek a közmondás valamelyik kipontozott helyére? 
 Minden  ......................  úr a maga  .........................  . 

(A)  gazda (B)  kakas (C)  egér 
(D)  szemétdombján (E)  házában 

5. Mely szóalakok lehetnek toldalékos főnevek? 
(A)  zárat (B)  sütők (C)  ladik (D)  moszat (E)  várok 

6. „Én elmentem a vásárba félpénzzel…” – énekeljük az ismert gyermekdalban. 
Miket „vettem” ebben a vásárban? Jelöljétek meg a dalban szereplő állatokat! 
(A)  kakas (B)  pulyka (C)  disznó 
(D)  kutya (E)  juh 

7. Mely szavaknak, meghatározásoknak felel meg egy GA- kezdetű szó? 
(A)  mérges gomba (B)  baj, bonyodalom 
(C)  tüskés bokor, illetve a gyümölcse (D)  régi, kis értékű pénz 
(E)  (pl. papírból) gyúrt kis golyó 

8. Jelöljétek meg a helyesen szótagolt virágneveket! 
(A)  kan-ka-lin (B)  ti-sza-vi-rág (C)  száz-szor-szép 
(D)  roz-mar-ing (E)  ö-kör-szem 

9. Egy híres gyerekvers első felének prózai szövegváltozatát olvashatjátok. Ki az 
eredeti mű szerzője?  

 „Elmúlt a legmelegebb évszak, hideg légáramlatok szaladgálnak, igen szo-
morú a kis méretű énekes madár, aki vándorútra óhajt indulni, de nincs meg-
felelő lábbelije. Hiába keresi fel a károgó, lábbelikészítő iparost, az nem fog-
lalkozik vele.” 
(A)  József Attila (B)  Arany János (C)  Petőfi Sándor 
(D)  Móra Ferenc (E)  Weöres Sándor 

10. Alkossatok összetett szavakat a NAGYBETŰS és az (A)-(E) pontokban ol-
vasható szavak felhasználásával! Melyiknek nincs párja? Melyikkel nem lehet 
így összetett szót alkotni? 

  PONT  FŐ  CSERÉP  VAK 
(A)  kályha (B)  ezer (C)  térkép (D)  néző (E)  kút 

11. Ha a FÉK szónak bármelyik betűjét kicseréljük egy másikra, könnyen új szót 
hozhatunk létre. Például: FOK, SZÉK stb. Keressétek meg a két megadott pél-
dán kívül az összes többi így létrejövő szóalakot, majd jelöljétek meg az igaz 
állításokat! 
(A)  Legalább kilenc szót lehet így alkotni a megadott két példán kívül. 
(B)  Többségük főnév. 
(C)  Van példa igére és melléknévre is. 
(D)  Van köztük foglalkozást jelentő szó. 
(E)  Legalább három szó visszafelé olvasva is értelmes. 

12. Egy híres versből idézünk. Melyik szó illik a kipontozott helyek valamelyikére? 
  „ .................. csillag állt felettünk, 
   .................  jöttünk, mert siettünk, 
  kis  ...................  mondta – biztos 
  itt lakik a Jézus Krisztus. 
   .........................  király a nevem. 
  Segíts, édes Istenem!” 

(A)  fényes (B)  lovon (C)  gyalog (D)  bárányka (E)  Mátyás 

13. A helyesen írt szavak, toldalékos szóalakok kezdőbetűiből (az előfordulás sor-
rendjében) egy újabb szó olvasható össze. Mit jelenthet ez a szó? 

 fésűlködött, híradó, utitárs, oldd, űrálomás, nagyjából, tizes 
(A)  angol pénz (B)  melegít (C)  lovas nomád nép 
(D)  haza (E)  szálakat egymásba sodor 
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