18. Tulajdonnevekbõl képeztünk mellékneveket. Melyik kifejezés
írásmódja helyes?
A. Magyar Köztársaságbeli
C. állami díjas

B. Anna fürdõbeli
D. kossuth-díjas

19. Az alábbi dátumokban találtál hibát? Jelöld a jókat!
A. 1301-ben
C. 1458. januárjában

B. 1456 nyarán
D. 1526. augusztus 29-én

Kedves Versenyzõ!
Szeretettel üdvözöllek a

nyelvÉSZ

20. A következõ mondatok közül melyikben van helyesírási hiba?

Országos Anyanyelvi Tanulmányi Verseny

A. Úgy vágatom le a hajamat, hogy neked is tetszen.
B. A gyümölcsök többségének magas a vitamin tartalma.
C. Megtetszett feledkezni rólam?
D. Ellehet így egy évig is.

megyei fordulójának résztvevõi között!

21. A következõ szavak közül melyik lehet melléknévi igenév?
B. megérkezve
D. segítõ

22. U vagy ú? Melyik szó végére kell ú-t írni?
A. gyan…

B. tan…

C. od…

D. em…

23. Melyik írásmód lehet helyes?
B. gyalogosközlekedés
D. gyalogátkelõhely

24. Jelöld azokat a mértékegységeket, amelyek ital mérésére
szolgáltak!
A. messzely

B. akó

C. pint

D. rõf

Bendegúz

6. osztály

A. gyalogos-átkelõhely
C. gyalogos közlekedés

És most koncentrálj a kérdésekre! Jó munkát kívánok!

nyelvÉSZ 2. forduló

A. lemásolandó
C. tudott

Remélem, jól felkészültél a megyei fordulóra, és sikerül továbbjutnod
az országos döntõbe! Nem kell sietned! A nyugodt munkához 45 perc
áll rendelkezésedre.

10. Vizsgáld meg a szavakat! Keresd meg a kakukktojást!

1. Melyik szóban hibás a toldalékolás?
A. tejé

B. vajé

C. teájé

D. olajé

2. Mi történt azzal, akinek leesett a hályog a szemérõl?
A. Végre meglátta, hogy mi a valódi helyzet.
B. Sikeres szemmûtéten esett át.
C. Elszemtelenedett.
D. Elvesztette a bizalmat.

B. stabil

C. stramm

B. huszat

D. filigrán

B. varrom

C. szétmállik D. hagyjál

C. varrnám

D. varrás

B. mokány – zömök
D. felparcelláz – összerak

7. Betûrendbe sorolás esetén melyik szó áll elõbb? Keresd meg a
helyes sorrendben leírt szópárt!
B. Zsolt – Zsófia
D. Vilmos – Vilma

8. J vagy ly? Melyik fegyver lóg ki a sorból?
A. mordá…
C. ba…onett

B. vas-or-rú

C. vá-rúr

A. Duna-part
C. Szent György-hegy

A. kötõszó

B. Csendes-óceán
D. Mecsek-hegység

B. névelõ

C. határozó

D. névmás

14. Hány éve történt az az esemény, melynek most van a
centenáriuma?
A. egy

B. tíz

C. száz

D. ezer

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

15. Az alábbi melléknevek közül melyiket képeztük igébõl?
A. falánk

B. szívtelen

C. éles

D. váratlan

16. Hol kapcsolódik helyesen a -val/-vel rag?
A. Takátscsal

B. karabé…
D. csák…a

B. 9-el

C. potrohhal D. befõtt-tel

17. Toldd meg egy vonással! Alakítsd át egyetlen ékezettel a
megadott szavakat! Az átalakítás után melyik szónak lehet
ugyanolyan szófaja, mint az eredeti szónak?

9. Hol helyes az elválasztás?
A. vár-unk

B. Regul… Antal
D. Kéza… Simon

D. vas-ár-nap

A. szel

B. var

C. zug

D. lep

6. osztály

A. zsír – zsiradék
C. virágzik – virágos

11. Híres emberek nevében i-t vagy y-t írunk? Melyik nem illik a
sorba?

nyelvÉSZ 2. forduló

6. Melyik szópár nem szinonimákat tartalmaz?
A. dologkerülõ – naplopó
C. parcelláz – egyesít

D. felállt

13. Melyik nem szófaj?

5. A felsorolt szavak közül melyik a fõnévi igenév?
A. varrnom

C. kiált

12. Melyik földrajzi névben hiba a kötõjel használata?

4. Melyik szó helyesírása rossz?
A. színpad

B. beállt

A. Bánk… Donát
C. Vasvár… Pál

3. Melyik szó lóg ki a szinonimasorból?
A. masszív

A. megállt

