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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)  kappan (C)  süldő (D)  jérce (E)  üsző 

2. Mely szavakba kell hosszú mm-et írni? 
(A)  se__elyik (B)  se__ilyen (C)  ma__ut 
(D)  gra__ (E)  autogra__ 

3. Alkossatok szóösszetételeket a NAGYBETŰS és az (A)-(E) pontokban olvas-
ható szavak felhasználásával! Jelöljétek meg azokat a szavakat, amelyek le-
hetnek elő- vagy utótagjai a felsoroltak valamelyikének! 

  VIRÁG VÁGY LÉLEK KÉP 
(A)  búvár (B)  szó (C)  álom (D)  más (E)  jég 

4. Mely szavak illenek a közmondás valamelyik kipontozott helyére? 
   ..................... BÓL LESZ A LEGJOBB  ...................  . 

(A)  DEÁK (B)  RABLÓ (C)  BARÁT (D)  PANDÚR (E)  PRÓKÁTOR

5. Azokat a mondatokat jelöljétek meg, amelyek a nyelvhelyesség vagy a szó-
használat szempontjából hibásak! 
(A)  Egyszer már kitöltötte ezt a tesztet, így ismerősök voltak neki a kérdések.
(B)  Ha még lehetséges, én is feliratkoznák a kirándulásra. 
(C)  A károsultaknak ebből az esetből feltétlenül okulnia kell. 
(D)  A gyerekek elmondták, hogy nem szívelik az edzőjük módszereit. 
(E)  Az előrelépésre ebben a kérdésben sajnos egyenlőre még várni kell. 

6. Milyen szófajokra van példa az előző feladat (A)-(E) pontjainak öt mondatában? 
(A)  névutó (B)  határozott ragozású ige 
(C)  általános névmás (D)  vonatkozó névmás 
(E)  folyamatos melléknévi igenév 

7. Mely szavaknak, meghatározásoknak felel meg egy DU- kezdetű szó? 
(A)  gaz, gyom (B)  hangoskodva mulatozó (legény) 
(C)  megilleti, jár neki (D)  régi aranypénz 
(E)  sértettségében csendesen morgolódik 

8. Az alábbi anagrammák híres történelmi, irodalmi személyek nevét rejtik. Fejt-
sétek meg őket, majd azokat jelöljétek meg, akik szerepelnek az Egri csillagok 
című regényben! Könnyítésül a legelső betűt aláhúztuk. 
(A)  ÖN BIRKÁT ÖLT  (B)  INDÁS BOT ÓV 
(C)  S A BIBLIÁS LANT (D)  KOMLÓS ILDIT 
(E)  A ROSSZ GEBE, MELY RING 

9. Híres költeményekből idézünk. Melyeket írta ugyanaz a költő? 
(A)  „Itt van, király, ki tettidet  

   Elzengi, mond az agg…” 
(B)  „Mind lóra kap, aki csak ülhet, 

    Kergetik a Matyi hűlt nyomait…” 
(C)  „Kinek felesége legelőbb jő ide,  

    szép gyöngén fogjuk meg…” 
(D)  „Hamar a  

   Madarat!  
   El kell venni tőle!” 

(E)  „Hát hogymint vagytok otthon, Pistikám?” 

10. Mire van példa az előző feladat idézeteiben olvasható igék között? 
(A)  ikes ige (B)  jövő idő (C)  felszólító mód 
(D)  határozott ragozás (E)  egyes szám, 2. személy 

11. Ha a VAJ szónak bármelyik betűjét kicseréljük egy másikra, könnyen új szót 
hozhatunk létre. Például: BAJ, VAS stb. Milyen szófajú szóra van példa köztük? 
(A)  ige (B)  számnév (C)  kötőszó (D)  melléknév (E)  indulatszó 

12. Jelöljétek meg az igaz állításokat a Toldi című költeménnyel kapcsolatban! 
(A)  A címszereplő a XIII. században élt. 
(B)  Toldi Miklós Nagyfaluban született szegény parasztcsaládban. 
(C)  Toldi korának uralkodója Nagy Lajos, lovagkirály volt. 
(D)  A cseh vitéz legyőzéséért a király nemesi címet és birtokot adott Miklósnak.
(E)  E művével a költő a pályázat mellett Petőfi barátságát is elnyerte. 

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

 duna-parti, kóstoló, aszu, árukínálat, mulva, nagyváros, ahoz 
(A)  szarvasfajta (B)  tatár fejedelem (C)  előkelő hölgy 
(D)  táncfajta (E)  sertés hímje 
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