
1. Olvasd el Hárs László Levél az erdõbõl címû versének egy
részletét! Mi jellemzi a versben leírtak szerint a vackort?

Szétosztotta a körtefa A. keserû
a fanyar vackort régen, B. édes
nincsen levél a bokrokon, C. sós
és pitypang sincs a réten. D.savanyú

2. Radírpók kitörölte az ismert közmondás magánhangzóit.
Egészítsd ki a hiányzó betûkkel! Mi a közmondás jelentése?

gy sz r v l t B d n k ty v s r!

A. Nem jó elhamarkodottan dönteni.
B. A nagyvárosokban ritkán rendeznek piacot.
C. Kivételes szerencséje csak egyszer van az embernek.
D.A szorgalmas munkának megvan az eredménye.

3. Melyik szópárban találhatók ellentétes jelentésû szavak?
(Többszörös választás!)

A. fénytelen – matt B. eleven – tunya
C. epés – kedves D.huncut – csalafinta

4. Fejtsd meg a titkosírással megírt szót a példa alapján!

19 1 28 " LAP            9 12 10 30 " ?

Mit kaptál eredményül?

A. városnevet   B. állatot   C. növényt   D. lánynevet

5. Szóbújócska. Melyik szóval folytatnád a sort?

sajka, kérdez, legerõsebb

A. kipipál B. kavar C. sózd D.szolga

6. Mit csinál az, aki kertel?

A. virágokat gondoz   B. mellébeszél   C. csavarog   D. gereblyéz

7. Egészítsd ki a szótagláncot mind a két irányban!

…, javul, vulkán, kántál, …

A. javít, álmos    B. maja, tálal    C. héja, tálca    D. karaj, láda

8. Olvasd el a találós kérdést! Melyik szótag felesleges a
megfejtéshez?

Üvegfalon Ezüst erdõ, A.rág
sosem lengõ kristálylombok, B. hó
fenyõk, zuzmók; napsütésben C.vi
meseerdõ. gyönggyé omlók. D.jég

9. Melyik szó belsejébe lehet egy r betût beilleszteni úgy, hogy
újra értelmes szót kapjunk? (Többszörös választás!)

A. VASA B. NYES C. KACAG D.KÉM

10. Pótold a hiányzó betûket! Melyik lesz a helyes megoldás?

klu..., ki...ebb, u...ong

A. bb, s, j B. b, ss, jj C. bb, ss, j D.b, s, jj

11. Melyik szó a kakukktojás?

A. finomít B. palléroz C. alkot D. fejleszt

12. Melyik szó elválasztásában található hiba?
(Többszörös választás!)

A. pajzs-te-tû B. pá-ro-sít
C. sze-mü-veg D. láng-csóv-a

13. Keresd meg azt a hárombetûs szót, amely a
felsorolt szavakkal értelmes összetett  szava-
kat alkot! Írd ezt a három betût a kiponto-
zott helyekre! Hol nem kapsz értelmes szót?

…cukor       …zsák       …felhõ

A. zá… B. …ta
C. to…tyán D.…áz

14. Rakd helyes sorrendbe a gyümölcsnevek be-
tûit! Ha betûrendbe teszed õket, melyik
kerül a harmadik helyre?

A. CSRANAN B. ÁBANN
C. TALYOAD D.ANNASZÁ
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