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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. Érdekes megnevezései vannak háziállataink nőstényeinek, hímjeinek és utó-

dainak. Az alábbi szavak közül melyek vonatkoznak ugyanarra a fajra? 
(A)  kanca (B)  koca (C)  jérce (D)  malac (E)  süldő 

2. Melyik szóba kell hosszú ll-t írni? 
(A)  reste__ (B)  furcsá__ (C)  á__domás 
(D)  á__kapocs (E)  ráriva__ 

3. Alkossatok szóösszetételeket a NAGYBETŰS és az (A)-(E) pontokban olvas-
ható szavak felhasználásával! Melyiknek nincs párja? Melyikkel nem lehet így 
összetett szót alkotni? 

  VIRÁG BOT BÚVÓ EGÉR 
(A)  út (B)  jég (C)  koldus (D)  ezer (E)  patak 

4. Az alábbi anagrammák különböző híres költők, írók nevét rejtik. Fejtsétek 
meg, majd azokat jelöljétek meg, akik éltek az 1848-as forradalom idején! 
Könnyítésül a legelső betűt aláhúztuk. 
(A)  VÁR LEZÁRNI (B)  TÁN PIROS FEDŐ 
(C)  SÁRKÁNYOD DIÁN (D)  EJ, ZSÓFI ALTAT 
(E)  ÁRON S ANYJA 

5. Mely szavak illenek a közmondás valamelyik kipontozott helyére? 
 Két  ..................  nem fér meg egy  .........................  . 

(A)  betyár (B)  dudás (C)  subában (D)  csárdában (E)  szekéren

6. Híres versekből idézünk egy-egy sort. Melyeket írta ugyanaz a költő? 
(A)  „Bajnok ébred hősi lanton.” 
(B)  „Ó ha csillag volnék” 
(C)  „szürke haja lebben az égen” 
(D)  „Feketén bólingat az eperfa lombja.” 
(E)  „Hát hogymint vagytok otthon, Pistikám?” 

7. Mely szavaknak, meghatározásoknak felel meg egy KÓ- kezdetű szó? 
(A)  csalafinta, rosszcsont kölyök (B)  italozástól kissé kába, mámoros 
(C)  cél nélkül csavarog (D)  lekonyult, hervadt (növény) 
(E)  fazekasmester 

8. Petőfi Sándor János vitéz című költeményéből idézzük az egyes szereplők sza-
vait. Azokat jelöljétek meg, amelyeket Jancsi / János vitéz mond! 
(A)  „Hisz kend sem volt jobb a deákné vásznánál.” 
(B)  „A jóisten legyen minden lépéseddel.” 
(C)  „De magyar vagyok, s a magyar lóra termett…” 
(D)  „Kegyelem, kegyelem, nemes lelkű vitéz!” 
(E)  „Igy híj meg máskor is kőszikla-ebédre…” 

9. Mire van példa az előző feladat idézeteiben olvasható igék között? 
(A)  feltételes mód (B)  jövő idő (C)  cselekvést kifejező ige 
(D)  felszólító mód (E)  egyes szám, 2. személy 

10. Azokat a szavakat jelöljétek meg, amelyeket helyesen szótagoltunk és tartal-
maznak teljes hasonulást! 
(A)  ki-hagy-ha-tat-lan (B)  ész-sze-rűb-bé 
(C)  fo-gad-já-tok (D)  nagy-báty-já-val 
(E)  ig-az-ság-gal 

11. Ha a SZÁM szónak bármelyik betűjét kicseréljük egy másikra, könnyen új 
szót hozhatunk létre. Például: SZEM, SZÁJ stb. Milyen szófajú szóra van 
példa köztük? 
(A)  ige (B)  számnév (C)  igekötő (D)  köznév (E)  névmás 

12. Azokat a mondatokat jelöljétek meg, amelyek a nyelvhelyesség vagy a szó-
használat szempontjából hibásak! 
(A)  Valódi előrelépésre ebben a kérdésben sajnos egyenlőre még várni kell. 
(B)  Még mindig gyengélkedett, így ezt a napot is a szobájába töltötte. 
(C)  Én a magam részéről szívesebben választanák valami vígjátékot. 
(D)  Laciéknak még jó ideig kell a kezelések végett a kórházba járniuk. 
(E)  Az anyai nagyszüleink egész életükben az öt kerületben laktak. 

13. A helyesen írt szavak kezdőbetűiből (az előfordulás sorrendjében) egy újabb 
szó olvasható össze. Mit jelenthet ez a szó? 

 rovarírtó, guggol, ízelitő, építtet, mállik, zuzmara 
(A)  szörny (B)  szarvasfajta (C)  színesfém 
(D)  vízimadár (E)  kötszer 
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