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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. A helyesen írt szavak, toldalékos szóalakok kezdőbetűiből (az előfordulás sor-

rendjében) egy újabb szó olvasható össze. Milyen szófajú lehet ez a szó? 
 lassúl, fennáll, egyívású, ovónő, lőjjön, nagybetű, turistaház 

(A)  melléknév (B)  ige (C)  határozószó 
(D)  igenév (E)  névutó 

2. Az alábbi jól ismert magyar versek közül azokat jelöljétek meg, amelyek a 
költő hitveséhez szólnak! 
(A)  Milyen volt… (B)  Őrizem a szemed  (C)  Szeptember végén 
(D)  Rejtelmek (E)  Nem tudhatom… 

3. Azokat a költőket jelöljétek meg, akiknek a verse szerepel az előző feladatban! 
(A)  Ady Endre (B)  Kosztolányi Dezső (C)  József Attila 
(D)  Juhász Gyula (E)  Tóth Árpád 

4. Melyik két szó illik a hiányos közmondásba? 
  Aki  ..................  vet,  .................... arat. 

(A)  konkolyt (B)  szelet (C)  sulykot (D)  gyomot (E)  vihart 

5. Jelöljétek meg az alábbi idézettel kapcsolatos igaz állításokat! 
 „Amíg ő odajárt, azalatt én Bolhával elmentem az édesanyám sírjához, s ott a 

sírhantnál megfogadtam, hogy a szegények és az elnyomottak zászlaját fogom 
hordozni, bármerre vezéreljen is az utam.” 
(A)  Az idézett mű főhőse egy székely kamasz fiú, erdőpásztor a Hargitán. 
(B)  Egy alkalommal az erdőben II. világháborús fegyvereket talál. 
(C)  A telet egy Fuszulán nevű román csendőr társaságában tölti. 
(D)  Többször meglátogatják őt a csíksomlyói szerzetesek. 
(E)  Az idézett regénynek később két folytatása is megjelent. 

6. Milyen mondatrészekre van példa az alábbi mondatban? 
 Már több százan csatlakoztak a természetjárók tavaszi felhívásához megtisztí-

tani az erdőt a tavaly felgyülemlett szeméttől. 
(A)  helyhatározó (B)  módhatározó (C)  birtokos jelző 
(D)  célhatározó (E)  állandó (vonzat)határozó 

7. Jelöljétek meg az alábbi idézettel kapcsolatos igaz állításokat! 
   „Intelme gyorsan, nyersen ért  szablyával óvta ellenem. 
  a ’Nincsen apám’ versemért,  Ideidézi szellemem 
  a hont  hevét 
  kivont  s nevét.” 

(A)  E művét 37 évesen írta a költő. (B)  Itt egy 20 évesen írt versére utal.
(C)  A részletben van példa igenévre. (D)  Az vers műfaja: elégia. 
(E)  A költő születésnapján ünnepeljük a magyar költészet napját. 

8. Mely betűcsoportokból lehet az összes betű felhasználásával egy daktilusnak 
megfelelő állatnevet kirakni? A kezdőbetűk a helyükön maradtak. 
(A)  GALORIL (B)  DMEÁRROD (C)  MMAOTOR 
(D)  KUGENUR (E)  KLIRIOB 

9. Az alábbi toldalékmorfémák közül melyek lehetnek képzők? 
(A)  -get (B)  -ként (C) -ész (D)  -endő (E)  -i 

10. Melyik szó illik a kipontozott helyek valamelyikére? 
   „Itthon vagyok. S ha néha  ....................  térdepel 
  egy-egy bokor, nevét is, virágát is tudom, 
  tudom, hogy  .................  mennek, kik mennek az uton, 
  s tudom, hogy mit jelenthet egy  ................  alkonyon 
  a házfalakról  .......................  vöröslő fájdalom.” 

(A)  elém (B)  hová (C)  nyári (D)  őszi (E)  omló 

11. Jelöljétek meg az igaz állításokat az előző feladatban idézett versre, illetve 
költőjére vonatkozóan! 
(A)  A költő Budapesten született. (B)  Tagja volt a Nyugatnak. 
(C)  Feleségét Fanninak hívták. (D)  E verse a hazaszeretetről szól. 
(E)  E művét a II. világháború idején írta. 

12. Melyik kifejezésnek, meghatározásnak felel meg egy -nk- betűkapcsolatot tar-
talmazó szó? 
(A)  párna népiesen (B)  búzafajta (C)  népi furulya 
(D)  kis testű madár (E)  középkori harci szekér 

13. Jelöljétek meg a határozós alárendelő összetett szavakat! 
(A)  messzelátó (B)  ágrólszakadt (C)  váróterem 
(D)  fülbevaló (E)  nagyothall 
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