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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 nny-t írni? 
(A)  me__asszony (B)  me__ország (C)  me__egző 
(D)  me__ezet (E)  szu__adozik 

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 szólás valamelyik kipontozott helyére? 
 Mindenki a maga  .......................  viszi a  ...........................  . 

(A)  búzáját (B)  bőrét (C)  szerencséjét 
(D)  malmára (E)  vásárra 

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

6. Milyen mondatrészekre van példa az előző feladat (A)-(E) pontjainak öt mon-
datában? 
(A)  mennyiségjelző (B)  számhatározó (C)  birtokos jelző 
(D)  időhatározó (E)  részeshatározó 

7. Mely szavaknak, meghatározásoknak felel meg egy KA- kezdetű szó? 
(A)  naptár régiesen (B)  zűrzavar, kellemetlen bonyodalom 
(C)  nyugtalanul keres, kutat (D)  kis kéz, főleg nő vagy gyermek keze 
(E)  rabok fogva tartására, megszégyenítésére szolgáló faalkotmány 

8. Jelöljétek meg az alábbi idézettel kapcsolatos igaz állításokat! 
 „Csend vala, felleg alól szállt fel az éjjeli hold.” 

(A)  Az idézett mű műfaja: elégia. 
(B)  Az idézett sor hexameter. 
(C)  A vers központi jelképe egy kárpátaljai vár romja. 
(D)  A műben mind a három idősík: a múlt, a jelen és a jövő is megjelenik.  
(E)  A vers költője Sződemeteren született nemesi családban. 

9. Híres költeményekből idézünk. Melyeket írta ugyanaz a költő? 
(A)  „Vágyva néz sok hű szem ellenébe:  

   Nem vidúl meg Szép Ilonka képe.” 
(B)  „De látod amottan a téli világot?  

   Már hó takará el a bérci tetőt.” 
(C)  „Jertek velem, ott lenn áll nagy vigalom,  

   Odalenn vár mézizü sörbet.” 
(D)  „Nem nyafognék, de most már késő…” 
(E)  „Szabadság! itten hordozák  

   Véres zászlóidat…” 

10. Mire van példa az előző feladat idézeteiben olvasható igék között? 
(A)  feltételes mód (B)  felszólító mód 
(C)  múlt idő (D)  többes szám, 2. személy 
(E)  többes szám, 3. személy 

11. Ha a HAGY szónak bármelyik betűjét kicseréljük egy másikra, könnyen új 
szót hozhatunk létre. Például: HAB, HEGY stb. Milyen szófajú szóra van 
példa köztük?  
(A)  melléknév (B)  számnév (C)  igekötő (D)  kötőszó (E)  névmás 

12. Mi a helyes sorrendje a Szent Péter esernyője című regény fejezeteinek? 
  1) Három üszög 2) Az új pap Glogován   
  3) A kapzsi Gregoricsok 4) A fülbevaló 

(A)  2 4 3 1 (B)  3 2 1 4 (C)  3 2 4 1 (D)  2 3 4 1 (E)  2 3 1 4 

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

   hiradó,  délelőtt,  úszoda,  akképp,  dícséret,  ahoz,  civódik,  labdarugás 
(A)  dajka (B)  nóta (C)  unalom 
(D)  galambok lakhelye (E)  makacs ellenszegülés 
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