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1. KEZDETEK ÉS VÉGEK
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1.1. Elõtag kerestetik

Melyik szó illik a felsorolt szavak elé?

a) -pont, -tanú, -pillantás, -bogár, -fog
b) -óra, -lépcsõ, -ágyú, -torony, -tükör
c) -kendõ, -harisnya, -papír, -cukor, -hernyó
d) -pad, -létra, -köhögés, -kóró, -fül
e) -törõ, -mûves, -fal, -ház, -tár

1.2. Elõ – nép

Melyik népnév illik a megadott szavak elé?

a) -kisasszony, -keringõ, -kór, -park, -szalonna
b) -bors, -búza, -meggy, -ülés
c) -meggy, -csizma, -nátha
d) -krémes, -saláta, -kulcs, -ágy
e) -szekrény, -acél, -asztal, –csavar

1.3. Bak

Kezdõdjön a válasz a „bak” betûcsoporttal!

a) lassú léptekkel, nehézkesen megy
b) vasúti pályaõr
c) serdülõkorú lány
d) a gémek rendjébe tartozó, varjú nagyságú madár
e) bokán felül érõ, nehéz, fûzõs lábbeli

1.4. Kan

Kezdõdjön a válasz a „kan” betûcsoporttal!

a) szíjból, zsinegbõl készült, hálószerû tartó, táska
b) macska hímje
c) gyújtózsinór
d) kora tavasszal nyíló, sárga virágú, évelõ erdei növény
e) királyi iratokat szerkesztõ, magas rangú udvari tisztvi-

selõ
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1.5. Kata

Kezdõdjön a válasz a „kata” betûcsoporttal!

a) nagyarányú természeti csapás
b) az elsõ keresztények föld alatti, sziklába vágott temet-

kezõ és gyülekezõ helye
c) kettõs törzsû, gyors járatú hajó
d) tragédia hatására végbemenõ erkölcsi megtisztulás
e) könyvek, mûtárgyak rendszerezett jegyzéke

1.6. Utószó

Melyik szó a közös utótagja az alábbi szavaknak?

a) csillag-, példa-, táj-, kor-, rém-
b) vers-, szarka-, kamat-, gólya-, harang-
c) vég-, homok-, felleg-, kártya-, lég-
d) bársony-, törvény-, szó-, iskola-, karos-
e) anya-, emlék-, panasz-, vendég-, úti-

1.7.  Pia

Végzõdjenek a szavak a „pia” betûcsoportra!

a) fénymásolat
b) gyógyászat, gyógykezelés
c) puhatestû, lábasfejû állat, a tintahal más néven
d) házsártos nõ, feleség
e) négyévente megrendezett sportesemény

1.8. Arc

Végzõdjön a válasz az „arc” betûcsoporttal!

a) az életért folytatott küzdelem
b) sikertelenség, valamely szándék vagy terv meghiúsulása
c) a szilícium kristályos vegyülete
d) nagyon kicsi darab valamibõl
e) sokszorosítás céljából rézlemezre készített lenyomat


