
TITOK – 2019/20  5. OSZTÁLY 
ARANY JÁNOS VERSENY  3. FORDULÓ 
 
 

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 
 



TITOK – 2019/20  6. OSZTÁLY 
ARANY JÁNOS VERSENY  3. FORDULÓ 
 
 

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. 
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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 
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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 


