
Kedves Versenyzõ!

Szeretettel üdvözöllek a

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
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18. A következõ szavak egyik betûjének megkettõzésével alkoss
értelmes szavakat! Melyiknél nincs megoldás?

A. lejt B. remeg C. harcol D. gépel

19. Ha a cica úgy aránylik a macskához, mint a kerékpár a
biciklihez, akkor a pápaszem párja … .

A. a górcsõ B. az okuláré
C. a szemüveg D. a kalamáris

20. Melyikbõl lehet madár? (Minden betût használj fel!)

A. ÓOLYMS B. AKÓCS
C. KEEÛLYS D. CSEKEK

21. Melyik alak lehet felszólító módú?

A. játszunk B. tudja C. metszed D. told

22. Melyik szópárban helyes mindkét írásmód?

A. falu – falú B. hajrá – hajra
C. áru – árú D. ágyú – ágyu

23. Mi igaz a kikelet szóra?

A. Magas hangrendû szó.
B. Mássalhangzói mind zöngések.
C. Jelentése: tavasz.
D. Utolsó hangjának zöngésség szerinti párja a g.

24. Ha a következõ szavakat rövidítve írod le, melyik után kell
pont?

A. utca B. december C. kilométer D. doktor



1. Mit jelent a következõ szólás?

Szöget ütött a fejébe.

A. Valamin elgondolkodott, eltöprengett.
B. Szöget vert az ajtófélfába.
C. Fejvesztve elmenekült.
D. Jót tett, jóért cserébe.

2. Jelöld meg azt a szót, amit helytelenül írtunk le!

A. dagály B. dereglye C. duhaly D. derelye

3. Melyik szó elválasztásában találtál hibát?

A. dí-szí-tés B. dí-szud-var
C. fel-em-le-get D. há-zig

4. A következõ szópárok közül melyik az ellentétes jelentésû?

A. dölyfös – gõgös B. betessékel – behív
C. mutatós – gyönyörû D. pusmog – kiabál

5. Melyik szó lóg ki a szinonimasorból?

A. köpcös B. tömzsi C. zömök D. ösztövér

6. Melyik szó helyesírása rossz?

A. füzet B. fûzet C. fözet D. fõzet

7. Mit tesz az, aki kimutatja a foga fehérjét?

A. Fogat mos. B. Fogorvosnál van.
C. Kiderül a valódi szándéka. D. Fogfehérítõt használ.

8. U vagy ú? Melyik lóg ki a sorból?

A. …jít B. …jjnyi C. …jjong D. …szoda

9. A hangszalagok mûködése szerint melyik mássalhangzónak
nincsen párja?

A. v B. f C. b D. m

10. Jól toldalékoltuk a szavakat? Melyiket nem?

A. Félixszel B. sakkal C. 5-el D. Gáll-lal

11. A felsorolt szavak közül melyiknek képzõ az utolsó eleme?

A. villamosok B. asztallá C. asztalos D. villamosokat

12. Betûrendbe sorolás esetén melyik szó áll elõbb? Keresd meg a
helyes sorrendben leírt szópárt!

A. Abigél – Ábel B. Aphrodité – Apokalipszis
C. Bácska – Bábolna D. Bernát – Bernadett

13. Híres emberek nevét írtuk le. Melyikben van helyesírási hiba?

A. Szinyei Merse Pál B. Csokonai Vitéz Mihály
C. Apáczay Csere János D. Tamkó Sirató Károly

14. Ha az alábbi szavakban megkettõzöd a szó végi mássalhang-
zókat, új jelentésû szavakat kapsz. Az így kapott szavak közül
melyiknek a szófaja nem lehet ige?

A. termet B. avas C. hal D. sok

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

15. T vagy tt? Hol lehet is-is?

A. fõ… B. te… C. vége… D. fede…

16. A budapesti nevezetességek közül melyikben nincs helyesírási
hiba?

A. Duna part B. Múzeum körút
C. Szabadság-hegy       D. Városliget

17. A felsorolt szavak közül melyik fõnévi igenév?

A. lenni B. keni C. honi D. róni
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