
1. Hasonló jelentésû szavakat soroltunk fel. Melyik a kakukk-
tojás?

A. kuncog B. kocog C. kacag D.vihog

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

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

3. Melyik szóban jelöltük helyesen a mássalhangzó hosszúságát?
(Többszörös választás!)

A. mennyezet B. maharaddzsa
C. mennyegzõ D.maffia

4. Milyen szót használunk a csapatostul repülõ méhekre?

A. gomolyag B. kaptár
C. csorda                     D.raj

5. Melyik lehet többes számú fõnév? (Többszörös választás!)

A. nyelek B. megyek
C. élek D. telek

6. Szóalak és jelentés viszonyát tekintve melyik a kakukktojás?

A. nyír B. nyár C. körte D. fûz

7. Az alábbi betûket többféle módon kiegészíthetjük. Mit
kapunk, ha az elsõ helyre egy mély, rövid, a másodikra egy
magas, rövid magánhangzót illesztünk?

cs…k…

A. halat B. édességet
C. fejfedõt D. lovacskát

8. A ragadozó madarak nevét majdnem mindig ly-vel írjuk. Az
alábbiak közül melyiket nem?

A. karva… B. ö…v C. hé…a D. só…om

9. Egészítsd ki a hiányos szólást! Mit jelent?

Pálcát tör …

A. Kiáll valaki igazáért.
B. Kedvezõtlen véleményt mond valakirõl.
C. Népi gyerekjátékban vesz részt.
D.Katonává avatja az újoncot.

10. Mi jellemzõ arra, aki vargabetût csinál?

A. Eltúlozza a pontosságot, a precizitást.
B. Kitérõt, kerülõ utat tesz.
C. Árkon-bokron keresztül szalad.
D. Félremagyaráz valamit.

11. Melyik szóval nem lehet mondatot alkotni?

A. kicsinnyel B. kicsinnyell
C. kicsinyell D.kicsinyel

12. Melyik a rokon értelmû párja a gondatlan szónak?

A. nyugodt B. békés            
C. felhõtlen                D.hanyag

13. Melyik szópárban találhatók ellentétes je-
lentésû szavak? (Többszörös választás!)

A. kényes – beképzelt
B. alamuszi – õszinte jellem
C. éber – cserfes
D. fellengzõs – szerény

14. Melyik mondatban nincs helyesírási hiba?
(Többszörös választás!)

A. A Föld egy bolygó.
B. Tegnap Földet ástam.
C. A nap körül kering a Föld.
D.Szép napra ébredtünk.
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