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

13. Állati! Jelöld, ahol hiba csúszott a szó magyarázatába!
A. kukacoskodik – mindenbe beleköt
B. kakaskodik – harciaskodik
C. páváskodik – körüludvarol valakit
D. szajkóz – valamit eltulajdonít

Kedves Versenyzõ!
Szeretettel üdvözöllek a

14. Melyik szópár tartalmaz ellentétes jelentésû szavakat?
A. rest – serény
C. behemót – nagydarab

B. aggastyán – siheder
D. köpcös – nyúlánk

15. Melyik kipontozott helyre írhatsz D, B és P betût is úgy, hogy
értelmes szavakat kapj?
A. …ÕRE

B. …ELE

C. …ARÁZS

D. E…E

16. Melyik szósorban van minden szó helyesen írva?
A. víz, vizek, vízi
C. tûz, tüzes, tüzek

B. híd, hidas, hidat
D. vizet, tüzes, hídi

A. PÁLINKA B. SÓHAJ

C. SZERET

D. KARNAGY

18. Toldd meg a szavak belsejét egy betûvel a meghatározásoknak
megfelelõen! Hol sikerülhet?
B. iram – papírra vetettem
D. láma – hangzavar

19. Hol tudod kicserélni a ly-t j-re úgy, hogy újra helyesen leírt
szót kapj?
A. csuklya

B. máglya

C. foglya

D. szablya

20. Egészítsd ki ugyanazzal a magánhangzópárral a hiányos
szavakat! Jelöld, ha állatra bukkantál!
A. J…RK…

B. R…PC… C. K…SZ…G

D. …MS…

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

4. osztály

A. teve – szándéka
C. különc – futár

Országos Anyanyelvi Tanulmányi Verseny

nyelvÉSZ 2. forduló

17. Rendezd át az alábbi szavak betûit úgy, hogy újra értelmes
szavakat kapj! Hol sikerülhet?

nyelvÉSZ

1. Olvasd el Szilágyi Domokos Áprilisi mondóka címû versének
részletét! Mi a sörét és az irka szó helyes magyarázata?
Április elseje csodás nap –
kerítsük sorját a csodáknak.

Csillog-villog a sötét,
Puskát lõdöz a sörét.

Sündisznó sündörög le és föl:
megretten minden kis egértõl.

Pulit terel a birka,
leckét magol az irka.

Lám, egymást érik a csodák!
Szerencse, hogy csak egy napon át.
A. Erdei fasor a sörét, az irka pedig tolltartót jelent.
B. A sörét kistestû erdei vad, az irka pedig színes ceruza.
C. A sörét nem más, mint vadásztölténybe való apró ólomgolyó,
az irka pedig füzetet jelent.
D. Régi játékszer mindkettõ.

2. Rakd helyes sorrendbe a verssorok vastagon szedett betûit! Melyik
szó nem lesz az így kapott kifejezés rokon értelmû megfelelõje?
A. kacagtató B. mohó

C. humoros

D. mulatságos

Testedet tar… tisztán, de el ne kénye…tesd!
A mé…ben van az igazság elre…tve.
Sok embert fenyeget az, aki e…et bántalmaz.
Átkozott legyen, aki kitalálta a hábor…t.
Melyik sorban találod a beírandó betûket?
A. tsd, z, ly, j, ggy, ú
C. csd, z, j, j, gy, ú

B. tsd, sz, ly, ly, gy, u
D. tsd, z, ly, j, gy, ú

B. hajít

C. kiált

A. nõi név

B. gyümölcs C. vízfolyás

D. csapadék

7. Rendezd betûrendbe a településneveket!
A. Öcsöd, Örkény, Örvényes, Öttömös, Õcsény, Õrbottyán
B. Õcsény, Öcsöd, Õrbottyán, Örkény, Öttömös, Örvényes
C. Öcsöd, Õcsény, Õrbottyán, Örkény, Örvényes, Öttömös
D. Õcsény, Öcsöd, Õrbottyán, Örkény, Örvényes, Öttömös

8. Híres emberek nevébõl hiányoznak betûk!
Kölcse… Ferenc, Damjani… János,
Kossu… Lajos, W…res Sándor
Melyik csoport tartalmazza a megoldást?
A. y, ch, th, eö
C. i, ch, t, e

B. y, cs, th, ö
D. y, ch, t, eö

9. Jelentése alapján melyik szó nem illik a többi közé?
A. türelmes

B. állhatatos

C. kitartó

D. dörzsölt

10. Melyik épület, illetve építmény része a garat?
A. a kocsmáé
C. a palotáé

B. a hídé
D. a malomé

11. A jelentése alapján melyik szólás nem illik a többi közé?

Kígyót-békát … rá.
A. dobál

Ha helyes sorrendbe teszed a ly betûs szavak kezdõbetûit, egy
újabb szót kapsz megfejtésül. Mi igaz a megoldásra?

D. kíván

5. Mi az elõzõ kiegészített szólás helyes magyarázata?
A. Valaki mindent összezavar.
B. Semmi jót, csupán rosszat mond a másikról.
C. Valaki nehezen fejezi ki magát.
D. Hazugságokat mond állandóan.

A. Borsót gömbölyít.
B. Felvette a csörgõsipkát.
C. Támasztja a kerítést.
D. Egy szalmaszálat sem tesz keresztbe.

12. Melyik szót választottam el helytelenül?
A. vár-úr

B. band-zsa

C. End-re

D. pöty-työs

4. osztály

4. Melyik a szólás hiányzó szava?

karva…, zsiva…, tava…, mora…, hé…a,
aszá…, paszu…, apá…, tuta…

nyelvÉSZ 2. forduló

3. Az alábbi bölcsességek kiemelt szavait egészítsd ki a megfelelõ
betûkkel!

6. Pótold a hiányzó ly vagy j betûket!

