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Néhány feladatnak több megoldása van! Keresd meg valamennyit!  
 

1. Addig hajlítsd a fát, amíg ______!   Egészítsd ki a közmondást! 
(A) nyúlik (B) eltörik (C) fiatal (D) alacsony 
 

2. Melyik szó rejt földrajzi nevet? 
(A) kalamajka (B) kellemesen (C) babakonyha (D) megerjed 
 

3. Melyik összetett szóban érvényesül az egyszerűsítés elve? 
(A) hosszúság (B) körömlakkal (C) könnycsepp (D) töltőtoll 
 

4. Melyik szóban történik részleges hasonulás? 
(A) pányva (B) kengyel (C) pünkösd (D) vendég 
 

5. Melyik szóval nem alkothat összetételt a macska szó? 
(A) kő (B) nyelv (C) sajt (D) bagoly 
 

6. Jelöld a hibátlan helyesírású mondatot! 
(A) Edzz! (B) Restelte a dolgot. (C) Higgyétek el! (D) Szőjj! 
 

7. Jelöld az azonos alakú szót! 
(A) fül (B) szem (C) fog (D) lép 
 

8. Melyik igét írjuk a hagyomány elve szerint? 
(A) szabja (B) szablya (C) helyez (D) mosoly 
 

9. Melyik toldalék esetén nem történik hangrendi illeszkedés? 
(A) -nál (B) -kor (C) -ra (D) -vel 
 

10. Melyik melléknévben van rövidülés? 
(A) nagyobbra (B) meggylekvár (C) könnyű (D) ponttal 
 

11. Melyi szó áll kizárólag zöngés hangokból? 
(A) este (B) bólingat (C) eperfa (D) bagoly 
 

12. Melyik ismert vers szavai szerepelnek az előző feladatban? 
(A) A Tisza (B) Az alföld  (C) Bóbita (D) Családi kör 
 

13. Melyik szó rejt igét? 
(A) kópékat (B) kereszteket (C) teknők (D) szirtek 
 

14. menyasszony, frissesség, visszhang, elöl   Hány szót írtunk helytelenül? 
(A) egyet (B) kettőt (C) hármat (D) egyet sem 
 

15. Nem zörög a(z) ______, ha nem fújja a szél.   Egészítsd ki a közmondást! 
(A) falevél (B) haraszt (C) nád (D) üveg 

 
 
 
16. N–M?   Melyik szóból hiányzik N? 
(A) ro__bol (B) közö__bös (C) külö__böző (D) szi__patikus 
 

17. Melyik nem ellentétpár? 
(A) modern – avítt  (B) stabil – ingatag  
(C) legális – törvényes (D) reális – fiktív 
 

18. I–Í?   Melyik lehet hosszú? 
(A) na__v (B) detekt__v (C) szerv__z (D) cs__pet 
 

19. Jelöld a hangutánzó igét! 
(A) dongó (B) dörren (C) durrdefekt (D) dumál 
 

20. Melyik szavakból hiányzik ugyanannak a testrésznek a neve? 
(A) ______hős  (B) ______harmonika 
(C) ______jegyzet  (D) ______hagyomány 
 

21. Jelöld a magas hangrendű hangulatfestő szót! 
(A) hebrencs (B) csivitel (C) kelekótya (D) cselleng 
 

22. Melyik kifejezés helyesírása helytelen? 
(A) Arany-patak (B) Arany-eposz (C) Arany-szerű (D) Arany-verse 
 

23. O–Ó?   Melyik  lehet  mindkettő? 
(A) szorz__k (B) kor__k (C) __nt (D) p__rt 
 

24. Jelöld a helytelenül írt tulajdonnevet! 
(A) Dél-Dunántúl (B) Délkelet-Európa (C) Déli-út (D) Déli-sark 
 

25. J–LY?   Melyik kifejezésben fordul elő mindkettő? 
(A) bo__ongó gu__a (B) komo__ akadá__ (C) imbo__gó tuta__ (D) nyá__as fér__ 
 

26. Melyik szópár kezdőbetűi nem alkotnak zöngés – zöngétlen párt? 
(A) dél – tél (B) dzsip – csíp (C) vér – fér (D) zsák – zár 
 

27. Melyik elválasztás helytelen? 
(A) ré-me-set (B) rém-e-set (C) par-tig (D) part-ig 
 

28. szótő+képző+jel+rag   Melyik ige képlete? 
(A) színesebbre (B) szállítóktól (C) felelgethetsz (D) leveleztünk 
 

29. Melyik igealak lehet jelen idejű? 
(A) félt (B) írt volna (C) játssz (D) lesz 
 

30. Melyiket egészítheted ki madárnévvel? 
(A) Egy ______ nem csinál nyarat. (B) Vak ______ is talál szemet. 
(C) Sok ______ disznót győz. (D) Két ______ üt egy csapásra. 


