
1. Felszólító módú, jövõ idejû, E/1. személyû igealakot keresek.
Melyik az?

A. meg fogom oldani B. írjam le
C. írjam le majd D. nem létezik ilyen igealak

2. Melyik esetben nincs semmikor teljes hasonulás?

A. Az s, sz, z, dz végû igék felszólító módú alakjaiban.
B. Az ez, az mutató névmások ragos alakjaiban.
C. Mássalhangzóra végzõdõ fõnév + -val/-vel toldalék esetén.
D.Mássalhangzóra végzõdõ ige + -va/ve toldalék esetén.

3. Ráérünk, nem kell gyorsvonattal utaznunk. Mehetünk … is.

A. személyjel B. személlyel
C. személyel D.szeméjjel

4. Milyen az, aki ösztövér?

A. mogorva, szigorú
B. alacsony, tömzsi
C. indulatos, lobbanékony
D.magas, sovány

5. Az alábbi szavak közül az egyik lehet helyesen írva. Melyik?

A. szenvettek B. marattak
C. tuttak D. imáttak

6. Ha a megadott szavakban a szó végi mássalhangzót meg-
kettõzöd, új jelentésû szót kapsz. Az új szavak közül melyik a
fõnév?

A. had B. sok C. ép D. var

7. Melyik szóban ejtünk zs hangot?

A. vasgolyó B. község
C. vázszerkezet D. készség

8. Melyik szó a kooperáció szinonimája?

A. meghallgatás B. együttmûködés
C. mûtét D. felolvasztás

9. Melyik a kakukkto…ás?

A. hé…a B. ö…v
C. sirá… D.só…om

10. Mi a jelentése az ötöl-hatol kifejezésnek?

A. elszámolja az eredményt
B. dadog
C. mellébeszél
D. jól odamond valakinek

11. Rövid vagy hosszú magánhangzó? Tedd többes számba az
alábbi szavakat! Melyik nem illik a sorba?

A. kút B. víz
C. tíz D. tûz

12. Melyik, egy aradi vértanúról elnevezett utcában lakik Ervin?

A. A Damjanich utcában.
B. A Damjanics utcában.
C. A Damjanich-utcában.
D.A Damjanics-utcában.

13. Az alábbi toldalékok közül melyik jel?
(Többszörös választás!)

A. -é
B. -bb
C. -val/-vel
D. -va/-ve

14. Melyik szóban kell vesszõ az o-ra?
(Többszörös választás!)

A. videofelvétel
B. videokazetta
C. videoja
D.videozik
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