
1. Olvasd el Csokonai Vitéz Mihály Az õsz címû versének rész-
letét! Milyen igenév található benne? (Többszörös választás!)

Eljött már a november didergõ hónapja,
Hideg szele a fák ágait megcsapja.
Meghalva elhullanak a sárga levelek,
Játszadoznak vélek a kegyetlen szelek.
Az ajtónál álló télnek hideg zúzza
A zöld ligeteket s mezõket megnyúzza.

A. melléknévi B. fõnévi C. határozói D.számnévi

2. Tanultál a felvilágosodásról. Az írók közül ismered …?

A. Rousseaut B. Rousseautot
C. Rousseau-t D.Rousseau-ot

3. Melyik családnév elválasztásában hibáztunk?

A. Ben-czúr B. Kos-suth
C. We-ö-res D.Des-sew-ffy

4. Mit csinál az, aki rögtönöz?

A. memorizál            B. koncentrál
C. kapkod           D. improvizál

5. A földrajzi nevek írásakor néha bizonytalanok vagyunk.
Melyik a helyesen írt szóalak?

A. Dél-Afrikai Köztársaság B. Dél-afrikai Köztársaság
C. Délafrikai Köztársaság D.Dél-afrikai köztársaság

6. Toldalékoljuk a 10% kifejezést a -val/-vel toldalékkal! Melyik
a helyes írásmód?

A. 10%-kkal B. 10%-kal C. 10%-al D.10%-val

7. Aki másnak vermet ás, maga esik bele. Mi az elsõ szó szófaja?

A. mutató névmás B. vonatkozó névmás
C. határozószó D.személyes névmás

8. Mit jelent az elõzõ feladat közmondása?

A. Árkot ásni veszélyes!
B. Így jár az, aki hazudozik.
C. Megássa a maga szerencséjét.
D.Aki másnak rosszat akar, maga jár pórul.

9. Az egyik szó nem ugyanarra az állatra utal. Melyik?

A. fakó B. ordas
C. toportyán D. toportyánféreg

10. Milyen ember az, aki minden hájjal megkent?
(Többszörös választás!)

A. behemót B. ravasz
C. köpcös D.agyafúrt

11. Szófaja alapján melyik a kakukktojás?

A. számolnom B. írniuk
C. fogalmaznod D.olvashatnák

12. Mit jelent a pitymallik ige?

A. tavaszodik B. hajnalodik
C. alkonyul                   D.harmatozik

13. Melyik a súlymérték?
(Többszörös választás!)

A. uncia B. font
C. pint D.rõf

14. Melyik szóba írhatunk ly-t, hogy helyesen
leírt szóalakot kapjunk?
(Többszörös választás!)

A. bo…ong B. bu…a
C. bog…a D.bo…t
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