1. Olvasd el Áprily Lajos Fellegek címû versének egy részletét!
Melyik kifejezés jelenti ugyanazt, mint a kevély szó?

Az erdõket jeges szél verte meg,
felettük éhes ölyv köröz kevélyen.
Hová lettek a bárány-fellegek?
Nagy farkas-felhõk felfalták az égen.

A. csalafinta
B. falánk
C. bátor
D. gõgös

2. Melyik mondat tartalmaz helyesírási hibát?
A. A petrezselyem jellegzetes íze könnyen észrevehetõ az ételekben.
B. A természetes vizekben csak a bójákon belül szabad fürödni.
C. Lilla az új malacperselyében gyûjtögeti a zsebpénzét.
D. A gyerekek zsivalya betöltötte az iskola udvarát.

3. Ugyanazt a betût kell beillesztened a szavak belsejébe úgy,
hogy ismét értelmes kifejezéseket kapj! Hol nem sikerülhet?
A. köt

B. nyit

C. süt

D. homok

4. Melyik szó nem értelmes az alábbiak közül?
A. szúrok

B. szúrók

C. szurók

D. szurok

5. Olvasd el a találós kérdést! Pótold a hiányzó betûket! Melyik
lesz a helyes megoldás?

Sünilabda, z…ld a sz…ne,
õsszel po…an le a fûbe.
Benne barna golyó lap…l,
nagyot pa…an, hogyha gur…l.
1. forduló

6. Melyik szó nem rakható ki az elõzõ feladat hétbetûs meg-

Anyanyelv 3.

A. ö, i, tty, u, tt, ú
B. ö, í, ty, ú, tt, ú
C. ö, í, tty, u, tt, u
D. õ, i, tty, ú, t, ú

7. Rakd helyes sorrendbe az ismert közmondás szavait! Mi a

fejtésének betûibõl? (Többszörös választás!)
A. szed

B. tesz

C. eszeget

D. tenyere

közmondás jelentése?

maga, aki, ás, vermet, bele, másnak, esik
A. Nem szabad akkor cselekednünk, ha mérgesek vagyunk.
B. A jó munkának meglesz az eredménye.
C. Feleslegesen végezte el a kiszabott feladatot.
D. Az fog pórul járni, aki a másik embernek akar rosszat.

8. Az elsõ szó elsõ betûjének megváltoztatásával keress új szót a

dõlt betûs meghatározásnak megfelelõen! Melyik esetben van
megoldás? (Többszörös választás!)

A. malom – földkupac
C. kedv – lé

B. súly – a szél teszi
D. nyár – a növény része

9. Egészítsd ki ugyanazzal a mássalhangzó-kapcsolattal a kö-

vetkezõ hiányos szavakat! Szófaját tekintve melyik nem illik a
többi közé?
A. ba…a

B. ku…úra

C. to…a

D. fo…

10. Mire használták a palavesszõt?
A. növények megtámasztására
C. tetõfedésre

B. írásra
D. számolásra

11. Rakd helyes sorrendbe az összekeveredett betûket! Melyik
esetben lehet madárnevet kirakni? Minden betût fel kell
használnod! (Többszörös választás!)
A. LOLHÓ

B. APVÁ

C. CSEKKE

D. LYAGÁ

12. Tegyél rendet az összekeveredett szótagok között! Jelentése
alapján melyik a kakukktojás?

A. rû nagy sze B. rû tó lá de C. vá ki ló

13. Radírpók kiradírozta a patás állatok

neveibõl a magánhangzókat. Melyik
szóból radírozott ki azonos magánhangzókat? (Többszörös választás!)
A. z_br_
C. t_v_

B. z_rg_
D. b_l_ny

14. A számok betûket jelentenek. Hol adnak értelmes szót?
(Többszörös választás!)

1=L, 2=T, 3=E, 4=K
A. 431
C. 2343

B. 4311
D. 131

D. le tö ké tes

