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Néhány feladatnak több megoldása van! Keresd meg valamennyit!  
 

1. Könnyen ______, könnyen ______.   Egészítsd ki a közmondást! 
(A) vesz – ad (B) jön – megy (C) él – hal (D) visz – hoz 
 

2. „Miért zúg a tömeg?”   Mi igaz a mondatra? 
(A) egyszerű mondat  (B) tőmondat   
(C) bővített mondat  (D) kiegészítendő kérdés 
 

3. Melyik toldalék esetén nem történik hangrendi illeszkedés? 
(A) -on (B) -ig (C) -vel (D) -hoz 
 

4. Jelöld az azonos alakú szót! 
(A) férj (B) vért (C) orgona (D) egér 
 

5. A ______ autója ______.   Mivel egészítheted ki a mondatot? 
(A) fiúk (B) fiuk (C) bejáratós (D) bejáratos 
 

6. Melyik kifejezés írásmódja helytelen? 
(A) kisasszony (B) kisbetű (C) kisértékű (D) kiskereskedő 
 

7. Hallgat, mint a ______.   Egészítsd ki a szólást! 
(A) szamár (B) nyúl (C) csuka (D) pinty 
 

8. Melyik szóban érvényesül részleges hasonulás? 
(A) Lengyelország (B) Nyíregyháza (C) Debrecenben (D) Kolozsvár 
 

9. Melyik mondatban van igei állítmány? 
(A) Szép volt a látvány. (B) Négy találatom volt. 
(C) Legyetek ügyesek a versenyen! (D) El fogok menni vásárolni. 
 

10. szótő+képző+képző+jel+jel+rag   Melyik főnév képlete? 
(A) idősebbeknek (B) kertészkedhettél (C) építményeinket (D) mosogattatok 
 

11. Jelöld a teljes hasonulást! 
(A) efféle (B) koppan (C) teljes (D) nénje 
 

12. Jelöld a határozatlan névmást! 
(A) valaki (B) bárki (C) semennyi (D) néhány 
 

13. Melyik kifejezés szófaja lehet határozószó is? 
(A) reggel (B) este (C) márciusban (D) szerdán 
 

14. Melyik szó előtagja lehet kutya? 
(A) tej (B) létra (C) szorító (D) szán 
 

15. Jelöld a mellérendelő összetett szót! 
(A) szófogadó (B) szóbeszéd (C) hadsereg (D) hadsegéd 

 
 
 
16. Melyik névből hiányzik kötőjel? 
(A) Szent Györgyi Albert (B) Csokonai Vitéz Mihály 
(C) Csontváry Kosztka Tivadar (D) Bajcsy Zsilinszky Endre 
 

17. Jelöld a jelzős szószerkezetet! 
(A) mosolya kedves  (B) kedves mosoly  
(C) kedvesen mosolyog (D) a kedves mosolya 
 

18. Be______ holnap?   Mivel nem egészítheted ki a mondatot? 
(A) fogadsz (B) fogatsz (C) íratkozol (D) iratkozol 
 

19. Melyik párosítás hibás? 
(A) Széphalom – Kölcsey (B) Debrecen – Csokonai 
(C) Nagyszalonta – Arany (D) Kiskőrös – Petőfi 
 

20. Melyik szó írásmódja helyes? 
(A) tízéves (B) tizenötéves (C) hatszótagos (D) kéthónapos 
 

21. Legyen férfi minden férfi!   Milyen mondatrész lehet a férfi szó? 
(A) alany (B) névszói állítmány (C) az állítmány része (D) jelző 
 

22. Melyik szólás hibátlan? 
(A) Kiveti rá a hálóját. (B) A gyomrában van. (C) Túllő a lovon. (D) Kudarcot mond. 
 

23. Melyik párosítása hibás? 
(A) manipulál – befolyásol (B) melódia – dallam 
(C) miliő – sokaság  (D) mecénás – támogató 
 

24. Jelöld az állandó határozós szószerkezetet! 
(A) fütyül a világra (B) járja a világot (C) bízik a sikerben (D) sikeressé válik 
 

25. Melyik elválasztás hibátlan? 
(A) egy-szer-smind (B) min-degy (C) egy-e-lő-re (D) min-den-ütt 
 

26. Melyik lehet ige és főnév is? 
(A) falat (B) fejezet (C) törtet (D) rakat 
 

27. Jelöld a kakukktojást a jelentése alapján! 
(A) csökönyös (B) konok (C) nyakas (D) rigolyás 
 

28. J–LY?   Melyik kifejezésben fordul elő mindkettő? 
(A) veszé__es bago__ (B) kóvá__gó hé__a (C) sú__os feké__ (D) mu__a vőfé__ 
 

29. Jelöld a magas hangrendű hangulatfestő szót! 
(A) cselleng (B) kelepel (C) tutyimutyi (D) hebrencs 
 

30. Mi alatt nő a pálma a mondás szerint? 
(A) tető (B) teher (C) eső (D) árnyék 


