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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)  legfejjebb (B)  elől (C)  hébehóba 
(D)  ízibe (E)  nemsokára 

2. Melyik szóval kell kiegészíteni a szólást, és mi a jelentése? 
   .....................  árul. 

(A)  foltot – nagyon szegény (B)  lyukas fazekat – becsap másokat 
(C)  vizet – fölösleges dolgot csinál (D)  gyékényt – sokat fecseg, pletykál 
(E)  petrezselymet – nem kérik fel táncolni 

3. Egy ismert novellából idézünk öt mondatot. Az események ismeretében állít-
sátok időrendbe őket, majd jelöljétek be az elsőt és az utolsót! 
(A)  – Bácsi! – szólt csengő, szelíd hangon. – Adja vissza a bárányomat! 
(B)  Egy hétig járt oda Ágnes, kutatott, fürkészett, fűt-fát kikérdezett. 
(C)  Gerendák, ajtók és mindenféle házi eszközök úsztak a hullámokon. 
(D)  Boriska sikoltva egy szökéssel termett a leesett ruhadarabnál. 
(E)  Nyomban nekiestek a gyanúsítással Sós Pálnak. 

4. Jelöljétek be az előző feladat idézeteire, illetve magára a műre vonatkozó igaz 
állításokat! 
(A)  A mű írója Mikszáth Kálmán. (B)  A novellabeli bárány neve: Bodri. 
(C)  Ágnes Boriska nővére. (D) Minden idézett igealak 3. személyű.
(E)  Az egyik idézett mondatban kétféle igenév is található. 

5. Egészítsétek ki az alábbi hiányos szót az összes lehetséges módon egyetlen 
magánhangzóval, majd jelöljétek be az igaz állításokat! FAL_T 
(A)  A szavak többsége főnév. (B)  Legalább két szón található képző.
(C)  A szavak között igenév is van. (D)  Van köztük azonos alakú szó. 
(E)  Az esetek többségében a beírt magánhangzó ajakkerekítéses. 

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 a valamilyen jellemhibára utaló mellékneveket! 
(A)  ledér (B)  karakán (C)  korhely (D)  gáláns (E)  széltoló 

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 az a mássalhangzópár, amelyikből a legtöbb értelmes szót lehet létre-
hozni különböző magánhangzók, de egyszerre mindig csak egy magánhangzó 
beiktatásával? 
(A)  T_R (B)  K_N (C)  R_G (D)  NY_L (E)  SZ_L 

10. 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. 

11. Jelöljétek meg az alábbi igealakokra vonatkozó igaz állításokat! 
 nevettek, eddzünk, veszitek 

(A)  Mindhárom ige kijelentő módú. (B)  Az egyik egyes szám 1. személyű. 
(C)  Mindhárom lehet jelen idejű. (D)  Mindhárom általános ragozású. 
(E)  Első, második és harmadik személyű alakra is van példa. 

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)  da-… 
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