
Kedves Versenyzõ!

Szeretettel üdvözöllek a

nyelvÉSZ
Országos Anyanyelvi Tanulmányi Verseny

döntõjének résztvevõi között!

Remélem, jól szórakozol majd a feladatok megoldása közben, és sikerül
jó helyezést elérned! Nem kell sietned! A nyugodt munkához 45 perc
áll rendelkezésedre.

Jó munkát kívánok!
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18. Hol kapcsolódik helyesen a -val/-vel rag a régiesen írt
családnévhez?

A. Tóthtal                 B. Móriczcal
C. Madáchcsal D. Kovátssal

19. Melyik szó meghatározása megfelelõ?

A. fabula – tanulságos mese
B. dekatlon – öttusa
C. etikett – udvariassági szabályok
D. expedíció – orvosi vény

20. Melyik fegyver az alábbiak közül?

A. mordály B. szablya C. findzsa D. flinta

21. Melyik szó rövidítése után nem kell pontot tenni?

A. utca B. forint C. darab D. délután

22. Melyik szóalak lehet többes számú fõnév is, egyes számú
fõnév is?

A. diák B. igazgatói C. fagyok D. telek

23. Híres szavak. Válaszd ki, amelyik helyesen van írva!

A. hírnök B. hírdetés C. híresztel D. hírhedt

24. A következõ földrajzi neveket toldalékokkal láttuk el. Hol
hibáztunk?

A. Tallinn-nal B. London-nak
C. San Marinó-i D. Csongrád megyei



1. Ü vagy û? Melyik szó lóg ki a sorból?

A. der… B. men… C. egyszer… D. fés…

2. Kinek tartozott egy úttal az, aki hiába ment valahová?

A. a manónak B. az ördögnek
C. a boszorkánynak D. a sárkánynak

3. A felsorolt szavak közül melyik nem ige?

A. leírom B. kimondom
C. leírnom D. kitalálom

4. Melyik nem lehet szinonimája a szortíroz szónak?

A. rendszerez B. csoportosít
C. osztályoz D. analizál

5. Melyik szó felel meg ennek a képletnek?

szótõ + képzõ + jel + rag

A. kapálgatunk B. méhészeket
C. nagyobbítjuk D. függetlenül

6. Melyik tulajdonnév helyesírása helytelen?

A. Széchenyi-díj B. Széchenyi tér
C. Széchenyi-hegy D. Széchényi könyvtár

7. Melyik szó nem lehet névmás?

A. neki       B. egymással C. egykor D. ilyen

8. Hol helytelen a kötõjel használata?

A. Vörösmarty-szobor B. Vörösmarty-költemény
C. Vörösmarty-fasor     D. Vörösmarty-idézet

9. Az egyik szó helyesírásába hiba csúszott. Melyikbe?

A. hagyjátok B. higgyétek
C. vágyjon D. imágyjuk

10. Melyik szó nem illik a sorba? (Segítség: idõ.)

A. csettint B. köszönt C. feldönt D. átönt

11. Mikor muzsikálnak valaki hasában a cigányok?

A. Ha korog a gyomra. B. Ha szegény.
C. Ha elege van a zenébõl. D. Ha nem ízlik neki valami.

12. Egy három szótagos szót kell összeraknod. Melyik szótag
felesleges?

A. RA B. BÉJ C. TED D. KA

Többszörös választás. (A következõ feladatoknak egy vagy több helyes
megoldása van. Mindet jelöld!)

13. Népi játék. Cserélj ki minden mássalhangzót a zöngésség
szerinti párjára – már ha van neki! Hol kaptál értelmes szót?

A. bolgár B. görög C. török D. orosz

14. Melyik igealakra lehet igaz az állítás?

E/1., jelen idejû ige.

A. kentek B. mentek C. mentem D. legyek

15. Melyik magánhangzó jelentkezzen az alábbi apróhirdetésre?

Rövid, magas, ajakkerekítéses magánhangzó keresi hosszú párját.

A. i B. ó C. û D. õ

16. Melyik toldalékos szám írásmódja helyes?

A. 12-õre B. 3-t C. 4-n D. 0-s

17. Több olyan szavunk van, amelyet – jelentéstõl függõen –
másképpen kell elválasztani. Melyik szó ilyen?

A. hangár B. felül C. megint D. beles
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