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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. Jelöljétek meg a helyesen írt határozószókat! 

(A)  kijjebb (B)  mögött (C)  legfejjebb (D)  mezitláb (E)  nemrég 

2. Arany János Toldijából idézünk. Melyek Miklós megszólalásai? 
(A)  „Úgy anyám! kecsegtesd ölbeli ebedet…” 
(B)  „Úgy szeressen Isten, a hogy engemet te!” 
(C)  „Add ki a jussomat: pénzt, paripát, fegyvert…” 
(D)  „Hogy’ vagy, édes szolgám? nem haltál meg éhen?” 
(E)  „Magam sem tudom hogy’, esém gyilkosságba…” 

3. Mely állítások igazak az előző feladat idézeteiben lévő igékkel kapcsolatban? 
(A)  Az öt idézet összesen hat igét tartalmaz. 
(B)  Több egyes szám 2. személyű ige van köztük, mint felszólító módú. 
(C)  Múlt idejű igére egyetlen példát lehet találni. 
(D)  Ikes igére nincs példa köztük. 
(E)  Határozott és általános ragozású igét egyaránt találhatunk. 

4. Egészítsétek ki az alábbi hiányos szót az összes lehetséges módon egyetlen 
magánhangzóval, majd jelöljétek be az igaz állításokat!  IGAZ_T 
(A)  A szavak közt van főnév és ige is. (B)  Az egyik szó melléknév is lehet.
(C)  Az egyiken van birtokos személyjel. (D)  Van köztük azonos alakú szó. 
(E)  Mindegyik szót ugyanaz a toldaléktípus zárja. 

5. Az Egri csillagokból idézzük – hiányosan – a várvédők esküjét. Mely szavak 
hiányoznak a kipontozott helyek valamelyikéről? 

 „– Esküszöm az egy élő Istenre, hogy véremet és az életemet a hazáért és a 
királyért az egri vár védelmére  ....................  Sem erő, sem .................  meg  

 nem félemlít. Sem pénz, sem  ......................  meg nem tántorít.” 
(A)  fortély (B)  szolgálom (C)  szentelem (D)  hitszegés (E)  ígéret 

6. 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. 

7. Jelöljétek be az alábbi idézettel, illetve a költővel kapcsolatos igaz állításokat! 
   „Teljesítsd angyali szókkal, 
  Szeretőd amire kért: 
  Ezer ambrózia csókkal 
  Fizetek válaszodért.” 

(A)  A szerző Debrecenben született. (B)  A vers címében van főnév. 
(C)  A részletben van névmás. (D)  Az egyik szó végén tárgyrag van. 
(E)  Az ambrózia az istenek eledele a görög mitológiában. 

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.) 
 Sovkéi  .......................  mkuáánjnak  ..............  a vdikéi cstaár vrgée mkegpata  

 az  ......................  mgheísvát a váoltgaobtta. 
(A)  ktaitró (B)  szvíós (C)  gymülcsöeénkt 
(D)  áítmott (E)  áíhttot 

9. Melyik két közmondás jelentése ugyanaz vagy nagyon hasonló? 
(A)  Lassú víz partot mos. (B)  Teher alatt nő a pálma. 
(C)  Ki szelet vet, vihart arat. (D)  Csalánba nem üt a mennykő. 
(E)  Csendes tenger nem nevel jó tengerészt. 

10. Jelöljétek be a pozitív jelentésű szavakat, tulajdonságokat! 
(A)  kies (B)  pazar (C)  avítt (D)  serény (E)  pallérozott 

11. Mely hangszerek neve szerepel A walesi bárdok című balladában? 
(A)  síp (B)  kürt (C)  lant (D)  harsona (E)  koboz 

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)  go-… (B)  mu-… (C)  pa-… (D)  la-… (E)  es-… 
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