13. Melyik szópárban jelenti mindkét szó ugyanazt?

A. szorgos – gyors
C. bosszús – dühös

B. lusta – trehány
D. rút – ronda

14. A számok betûket jelentenek. Hol adnak értelmes szót?

2=T 3=R 4=É
A. 242

B. 342

C. 243

Szeretettel üdvözöllek a
D. 432

15. Melyik szó esetén kapsz újra helyesen leírt szót, ha az utolsó
betûjét megkettõzöd?

A. lesz

B. fen

C. hit

D. tol

16. Egészítsd ki a hiányos szólásokat egy-egy állatnévvel!
Segítségül beírtuk az állatnevek utolsó betûjét. Melyik
szólást kell három betûbõl álló állatnévvel kiegészíteni?
(A megadott utolsó betû is beleszámít a három betûbe!)

B. Vörös, mint a fõtt …k.
D. Gyáva, mint a …l.

nyelvÉSZ
Országos Anyanyelvi Tanulmányi Verseny
megyei fordulójának résztvevõi között!
Remélem, jól felkészültél a megyei fordulóra, és sikerül továbbjutnod
az országos döntõbe! Nem kell sietned! A nyugodt munkához 45 perc
áll rendelkezésedre.
És most koncentrálj a kérdésekre! Jó munkát kívánok!

Bendegúz
nyelvÉSZ 2. forduló

A. Fürge, mint a …k.
C. Ravasz, mint a …a.

Kedves Versenyzõ!

1. osztály

1. Olvasd el Mentovics Éva Késik a tavasz címû versének
részletét!

Tavasszal a három barát
– …, …, … –
Telipakolt három zsákot,
S cipelte a meleget…

B. Sándor

C. Kelemen

A. barkácsol B. ballag

láp – pár – rét – tok – … – zöld

D. Benedek

A. víz

B. kéz

POSZT…, FOLY…, KÓR…, PADL…
Melyik szó kezdõdhet ezzel a betûvel?

B. lin-ka-kan
D. ja-i-bo-lya

óriás – törpe, vékony – vastag, kurta – hosszú, vidám – …

B. június

C. május

D. augusztus

Tava…i sze…õ zsong a bokr…k közö… .
B. zs, ll, o, t

B. horgászathoz
D. kiránduláshoz

Többszörös választás. (A következõ feladatoknak egy vagy több
helyes megoldása van. Mindet jelöld!)
11. Egészítsd ki a hiányos szavakat! Hová illik v és f betû
egyaránt?

6. Radírpók mely betûket radírozta ki a mondatokból?

A. sz, l, o, tt

hársfa (B), nefelejcs (A), kuckó (M), saláta (CS),
tavasz (SZ), boríték (I), erdõ (E), pocsolya (L)

D. víg

5. Melyik nem nyári hónap?

A. július

B. lábujját
D. füle botját

C. sz, ll, ó, tt D. sz, ll, o, tt

A. …ér

B. …ár

C. …on

D. …õ

12. Számok keresik helyüket. Hová írható be egy szám neve betûkkel úgy, hogy a kapott szó helyesen leírt legyen?

A. …alom

B. k…öz

C. …fõ

D. m…lé

1. osztály

C. bús

A. sétapálcáját
C. haja szálát

A. fõzéshez
C. zenéléshez

4. Figyeld a szabályt! Folytasd a szóláncot!

B. vén

A … sem mozdítja.

nyelvÉSZ 2. forduló

3. Rakj rendet a növények összekeveredett szótagjai között!
Hol találsz egy fölösleges szótagot?

A. dús

D. vár

10. Ha a három szótagból álló szavak betûjelzéseit helyes
sorrendbe rakod, egy újabb kifejezést kapsz. Melyik
tevékenységhez kapcsolódik a megfejtés?

B. …VODA
D. …R

A. li-tu-pán
C. ré-ga-ta-mar

C. kos

9. Dénes nem figyel édesanyja szavaira. Egészítsd ki a szólást
úgy, hogy ezt jelentse!

2. Írd a szavak végére ugyanazt a betût úgy, hogy értelmes szót
kapj!

A. …LLÓ
C. …RÜL

C. bandukol D. baktat

8. Melyik szó illik a szóláncba?

Melyik név nem illik a három barát közé?
A. József

7. Melyik szó nem illik jelentése alapján a sorba?

