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Néhány feladatnak több megoldása van! Keresd meg valamennyit!  
 

1. Most ugrik a ______ a vízbe.   Egészítsd ki a szólást! 
(A) hal (B) kutya (C) béka (D) majom 
 

2. Olvasd visszafelé! Hol kapsz értelmes szót? 
(A) ragu (B) komor (C) tőr (D) ólom 
 

3. Jelöld a kakukktojást a jelentése alapján! 
(A) magasztos (B) híres (C) fenséges (D) emelkedett 
 

4. Melyik főnévben van rövidülés? 
(A) kiállhatatlan (B) bükkfa (C) vessző (D) varrt 
 

5. Melyik párosítás hibás? 
(A) poroszló – törvényszolga (B) takács – szövőmester 
(C) kalmár – kereskedő (D) vincellér – házmester 
 

6. Melyik toldalék esetén nem történik hangrendi illeszkedés? 
(A) -ban (B) -kor (C) -re (D) -val 
 

7. Melyik kifejezés helyesírása hibátlan? 
(A) többezer (B) két harmad rész (C) 12-őt (D) kétezer-egy 
 

8. ragoznia, könyvelőket, szépítgethetnéd  Hány képzőt tartalmaznak a 
szavak? 
(A) négy (B) öt (C) hat (D) hét 
 

9. Melyik lehet ige és főnév is? 
(A) szelünk (B) szűrünk (C) tállal (D) vállal 
 

10. Jelöld a személyes névmást! 
(A) engem (B) enyém (C) vele (D) másik 
 

11. Jelöld a helyes elválasztást! 
(A) Ka-rint-hy (B) Kos-suth (C) Se-be-ők (D) Bet-hlen 
 

12. L–LL?   Melyik lehet rövid? 
(A) szöke__ (B) csodá__ (C) nagyo__ (D) suga__ 
 

13. Mivel van tele a padlás a mondás szerint? 
(A) dióval (B) egérrel (C) ígérettel (D) szellemekkel 
 

14. J–LY?   Melyik kifejezésben szerepel mindkettő? 
(A) fogo__ sza__kó  (B) veszé__es karva__ 
(C) bo__ongó hé__a (D) kóvá__gó seregé__ 
 

15. Miért ne ______ ellenünk?   Mivel nem egészítheted ki a mondatot? 
(A) védhetne (B) véthetne (C) játszon (D) játsszon 

 
 
 
16. Ü–Ű?   Melyik lehet mindkettő? 
(A) f__zetünk (B) t__zeset (C) gyűr__nk (D) sz__rő 
 

17. Melyik igét írjuk a hagyomány elve szerint? 
(A) korcsolyázni (B) sújt (C) súlyt (D) engedélyezték 
 

18. Melyik lánynév áll kizárólag zöngés hangokból? 
(A) Piroska (B) Ádám (C) Ágnes (D) Léna 
 

19. ______bíró, ______pipa, ______harcos   Keresd a közös előtagot! 
(A) dzsungel (B) béke (C) fa (D) döntő 
 

20. Melyik lehet határozószó? 
(A) fésül (B) bővül (C) felül (D) belül 
 

21. Melyik szó lehet melléknévi igenév? 
(A) elbeszélő (B) költő (C) író (D) margó 
 

22. Melyik kifejezés írásmódja helytelen? 
(A) nemulass (B) ne mulass (C) nefelejcs (D) ne felejcs 
 

23. Melyik kifejezés írásmódja helyes? 
(A) Brenner hágó  (B) Besztercei havasok 
(C) Sajó-völgy  (D) Lomnici-csúcs 
 

24. Hol felesleges a kötőjel? 
(A) Rubik-kocka (B) Bem-rakpart (C) Eötvös-inga (D) Petőfi-szobor 
 

25. Jelöld a többjelentésű szót! 
(A) deres (B) ősz (C) légy (D) zebra 
 

26. silány, gyatra   Folytasd a szinonimasort! 
(A) helytelen (B) ócska (C) érvénytelen (D) selejtes 
 

27. Hunor, Attila, Miklós   Ki nem találja a testvérét? 
(A) Buda (B) György (C) Magyar (D) Ábel 
 

28. Melyik írásmód helyes? 
(A) 1848. utáni  (B) 1848. kora tavaszán 
(C) 1848. hősei  (D) 1848. évi 
 

29. „Itt élned, halnod kell!”   Mi igaz a mondatra? 
(A) az alany névmás  (B) az alany igenév 
(C) az állítmány ige  (D) az állítmány igenév 
 

30. Süket, mint a(z) ______.   Egészítsd ki a szólást! 
(A) pap (B) ló (C) puska (D) ágyú 
 


