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Néhány feladatnak több megoldása van! Keresd meg valamennyit!  
 

1. Csapjunk a ______ közé!   Egészítsd ki a szólást! 
(A) kutyák (B) lovak (C) disznók (D) birkák 
 

2. Jelöld a helyesen írt igealakot! 
(A) vággyál (B) haggyál (C) higgyél (D) faggyál 
 

3. N–NN?   Jelöld a rövidet! 
(A) fe__tartó (B) fe__hangon (C) fe__ség (D) fe__héjázó 
 

4. I–Í?   Melyik lehet mindkettő? 
(A) __rt (B) sz__nt (C) s__nt (D) k__nt 
 

5. Melyik szó lehet jelen és múlt idejű ige is? 
(A) bánt (B) félt (C) ment (D) szólt 
 

6. Melyik szóval nem alkothat összetételt a ló? 
(A) kötő (B) here (C) gomba (D) tetű 
 

7. J–LY?   Melyik szószerkezetben szerepel mindkettő? 
(A) veszé__es pá__a (B) dö__fös kirá__ 
(C) imbo__gó bó__a (D) szila__ pe__ 
 

8. Melyik főnév elválasztása helyes? 
(A) os-trom (B) csal-é-tek (C) leg-e-rő-sebb (D) kert-ig 
 

9. Z–SZ?   Melyik szóból hiányzik Z? 
(A) kénye__tet (B) ké__pénz (C) ké__séges (D) sütkére__tek 
 

10. szótő+képző+jel+rag   Melyik ige képlete? 
(A) kirándultunk (B) zöldségekből (C) nagyobbiknak (D) vadásznának 
 

11. Melyik fiúnév áll kizárólag zöngés hangokból? 
(A) Károly (B) Virág (C) Gábor (D) Sándor 
 

12. Melyik szavakból hiányzik ugyanannak a testrésznek a neve? 
(A) ______irat (B) ______csók (C) ______jegyzet (D) ______fej 
 

13. Melyik név helyesírása hibátlan a mesebeli földrajzban? 
(A) Boszorkány-tér  (B) Óperenciás-tenger 
(C) Sárkány-hegy  (D) Hobbit-megye 
 

14. Melyik szóalak lehet többes számú? 
(A) üstök (B) házatok (C) torok (D) kutyánk 
 

15. Melyik nem hápog? 
(A) réce (B) kacsa (C) gúnár (D) gácsér 

 
 
 
16. Melyik szó rejt foglalkozást? 
(A) teknő (B) kópékat (C) zavargatta (D) forgácsol 
 

17. SZ–SSZ?   Melyik lehet mindkettő? 
(A) ka__ás (B) ve__ő (C) ját__uk (D) met__ünk 
 

18. Jelöld a rokon értelmű szólásokat! 
(A) Elhegedülik a nótáját. (B) Kudarcot vallottak. 
(C) Lekapják a tíz körméről. (D) Elverik rajta a port. 
 

19. Kinek áll a világ a szólás szerint? 
(A) ügyesnek (B) szemesnek (C) bátornak (D) gazdagnak 
 

20. Bal lábbal kelt fel.   Jelöld a szólás ellentétes jelentését! 
(A) ügyes (B) rosszkedvű (C) vidám (D) ügyetlen 
 

21. Melyik szó jelent mást, mint a többi? 
(A) szeleburdi (B) hebrencs (C) heves (D) hebehurgya 
 

22. húgom, menyegző, bujkál, lehelet   Hány szót írtunk helytelenül? 
(A) egyet (B) kettőt (C) hármat (D) egyet sem 
 

23. Hány jelen idejű ige van a Himnusz első versszakában? 
(A) három (B) négy (C) öt (D) hat 
 

24. Melyik lehet ige és főnév is? 
(A) várunk (B) lapunk (C) kapunk (D) fejünk 
 

25. U–Ú?   Jelöld a rövid magánhangzós főnevet! 
(A) h__szas (B) baj__sz (C) sz__vas (D) centrif__ga 
 

26. Madarat ______, embert ______ lehet megismerni.  
Egészítsd ki a közmondást! 
(A) fészkéről (B) tolláról (C) házáról (D) barátjáról 
 

27. I–Í?   Melyik összetett szóban rövid az I? 
(A) v__zilabda (B) v__zeket (C) v__zesblokk (D) v__zinövény 
 

28. Kinek a vezetékneve jelent régi foglalkozást? 
(A) Balogh Ádám (B) Kalmár Éva (C) Takács Judit (D) Pintér Emma 
 

29. Melyik lehet igekötős ige? 
(A) megálló (B) felnőtt (C) felírat (D) felirat 
 

30. Nem repül a sült ______ az ember szájába.   Mi hiányzik a közmondásból? 
(A) csirke (B) malac (C) galamb (D) kappan 
 
 


