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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. Jellemző tárgyak. Melyik mondai szereplő mellett szerepel a rá valóban jel-

lemző tárgy? Jelöljétek be a helyes párosításokat! 
(A)  Árpád – ostor (B)  Attila – kard   (C)  Botond – buzogány 
(D)  Lehel – kürt (E)  Álmos – hármas koporsó 

2. Jelöljétek meg az alábbi hiányosan közölt népdalra vonatkozó igaz állításokat! 
   „Erdő, erdő, erdő,  .................................  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.” 

(A)  A kipontozott helyre a „marosszéki” szó illik. 
(B)  A népdalban kijelentő, feltételes és felszólító módú igére is van példa. 
(C)  Előfordul benne mutató névmás. 
(D)  A toldalékok között jelet nem találhatunk. 
(E)  A harmadik sorban van példa teljes hasonulásra. 

3. Melyik szólásból, illetve közmondásból hiányzik a kutya szó vagy annak tol-
dalékos alakja? 
(A)  Itt van a  ..............  elásva. (B)  Jön még  ......................  dér. 
(C)   ...............  nem lesz szalonna. (D)  Kerülgeti, mint  ............  a forró kását.
(E)  Bizonytalan, mint a  .....................  vacsorája. 

4. Melyik hiányos szót, szóalakot lehet két hosszú magánhangzóval kiegészíteni? 
(A)  _Z_T (B)  _RZ_ (C)  F_T_ (D)  _RN_ (E)  D_CS_R 

5. Egy híres regényből idézünk papírra írt üzeneteket, bejegyzéseket az (A)-(E) 
pontokban. A cselekmény ismeretében állítsátok időrendbe őket, majd jelöljé-
tek meg az elsőt és az utolsót! 
(A)  nemecsek ernő áruló!!! 
(B)  KIÁLTVÁNY! (…) VESZÉLYBEN A GRUND! 
(C)  Délután háromkor közgyűlés. Elnökválasztás a grundon. Kihirdetni. 
(D)  ITT VOLTAK A PÁL UTCAI FIÚK 
(E)  Ezennel beírom végig csupa nagybetűvel: NEMECSEK ERNŐ 

6. Jelöljétek meg az előző feladatban megidézett regény további szereplőit! 
(A)  Kolnay (B)  Pálistók Peti (C)  Rácz tanár úr 
(D)  Janó (E)  Csele 

7. Több szó, illetve toldalékos szóalak bújt el az HATÁRÁLLOMÁS szóban. 
Hány lehet közülük ige? 
(A)  Csak kettő. (B)  Pontosan három. (C)  Pontosan négy. 
(D)  Kevesebb, mint öt. (E)  Akár öt is. 

8. 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 rgéi fpekényék köötzt  .........  szoáms kveeds elékrme  ..........  kcsii kóroombl. 
(A)  bgéösznve (B)  kcsorungova (C)  tvallóza 
(D)  leeltm (E)  bntakukam 

9. Az Égig érő fa című magyar népmeséből idézünk egy részletet. Mely szavak 
hiányoznak a kipontozott helyek valamelyikéről? 

 „– Hát aztán hová s merre, édes lovam? 
 – Az erdőbe, kicsi gazdám. Ott van egy ......., annak a fejében egy nyúl, a nyúl 

fejében egy iskátulya, iskátulyában kilenc .......... Ebben a kilenc ........ban van 
a ........ sárkány ereje, ha ezeket elpusztítjuk, annyi ereje sem lesz a sárkány-
nak, mint egy szopós gyermeknek.” 
(A)  hétfejű (B)  tigris (C)  lódarázs (D)  kulcs (E) vaddisznó 

10. Az előző feladat idézetében szerepel az iskátulya szó. Mely szavak rokon ér-
telműek vele? 
(A)  kalamáris (B)  lámpás (C)  doboz (D)  kordé (E)  szelence 

11. Egy keleti mondás szerint: Nyelvvel malmot hajtván lisztet nem őrölnek.  
 Az alábbi magyar közmondások közül melyik kettőnek a jelentése egyezik 

meg vele vagy nagyon hasonló? 
(A)  Ki sokat szól, keveset mond. (B)  Sok pelyva közt egy szem búza. 
(C)  Száz szónak is egy a vége. (D)  Ahol sok a szó, kevés a tett. 
(E)  Amelyik tyúk sokat kárál, keveset tojik. 

12. Keressétek meg az összes kétbetűs szót, amelynek az egyik betűje hosszú ő, 
majd jelöljétek meg a velük kapcsolatos igaz állításokat! 
(A)  Több, mint 14 ilyen szó van. (B)  Legfeljebb 14 ilyen szó van. 
(C)  Ige és névmás is van köztük. (D)  Több szófajúakat is találhatunk. 
(E)  Olyan szavakat is találhatunk, amelyek oda-vissza olvasva is értelmesek. 

13. Azokat a szótagokat jelöljétek meg, amelyeket értelmes szóvá lehet kiegészí-
teni egy olyan szótag hozzátoldásával, amelyik tartalmaz ly-t! 
(A)  bo-… (B)  si-… (C)  se-…  (D)  pe-… (E)  cse-… 
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