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

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

2. Finom volt a süti, de nem kérek többet …

A. belölle. B. belõlle. C. belöle. D. belõle.

3. Az alábbi igék közül melyik a kakukktojás?
Figyelj az igemódra!

A. mond B. hozd C. írd D. lásd

4. Egybe vagy külön? Csak az egyik mondat hibátlan. Melyik?

A. A hozzátartozó alkatrészeket kérem beépíteni a gépbe!
B. Ideje lenne hozzá látni a munkához!
C. Hozzátartozói körében jól érzi magát.
D.Hozzáfordult bölcs tanácsért.

5. Milyen szóelem nincs ebben a szóban: vadászgatásoké?

A. jel B. rag C. képzõ D. szótõ

6. Van-e … ismerõsöd?

A. New York-i B. New Yorki
C. new york-i D.new-york-i

7. Mi a toportyán?

A. fafajta B. öregember
C. farkas D.sült szalonna

8. Milyen szófajúak a rímelõ szavak Arany János versében?

Csapong a denevér az ereszt sodorván,
Rikoltoz a bagoly csonka, régi tornyán.

A. ige, fõnév
B. határozószó, fõnév
C. határozószó, határozószó
D.határozói igenév, fõnév

9. Pótold a vízi jármûvek hiányzó j vagy ly betûjét! Melyikre
igaz a következõ szabály? (Többszörös választás!)

Ha páros számú betûbõl áll a szó, akkor ly van benne.
Ha páratlan számú betûbõl áll a szó, akkor j van benne.
(A ly természetesen egyetlen betû!)

A. tuta… B. dereg…e C. sa…ka D. uszá…

10. Rövidítsd meg a szó végi mássalhangzókat! A kapott szavak
közül melyik lehet fõnév? (Többszörös választás!)

A. kell B. varr C. lakk D. hall

11. Melyik földrajzi nevet írjuk kötõjellel?

A. FEKETEKÖRÖS B. NAGYKÕRÖS
C. ZALAMEGYE D.KISALFÖLD

12. Az alábbi toldalékok közül melyik képzõ?
(Többszörös választás!)

A. -nak/-nek B. -ni
C. -na/-ne/-ná/-né D -va/-ve/-ván/-vén

13. Mit jelent a következõ szófordulat?

Eltörött a mécses.

A. Ideje lefeküdni.
B. Valaki sírni kezd.
C. Tör-zúz mérgében.
D.Kiszabadult a szellem a palackból.

14. Melyik sorban nincsen helyesírási hiba?
(Többszörös választás!)

A. Babitscsal, Kodállyal, Tóthtal
B. Mészölylyel, Ághhal, Vass-sal
C. Móriczcal, Madáchcsal, Mikszáthtal
D.Kováccsal, Kiss-sel, Orczy-val
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