
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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17. Melyik írásmód lehet helyes?

A. gyalogos-átkelõhely B. gyalogosközlekedés
C. gyalogos közlekedés D. gyalogátkelõhely

18. Jelöld azokat a mértékegységeket, amelyek ital mérésére

szolgáltak!

A. messzely B. akó C. pint D. rõf

19. Figyelj a szavak jelentésére! Melyik lehet fõnév és ige is?

A. irat B. sír C. szív D. zavar

20. Az alábbi dátumokban találtál hibát? Jelöld a jókat!

A. január 1-je óta B. január 1-jétõl
C. jan. 2. óta D. jan. 2-õtõl

21. A következõ számokat betûkkel írtuk le. Hol találtál hibát?

A. tizet B. tízes C. huszat D. husszoros

22. Melyik szónak találsz szinonimát a felsorolt szavak közül?

ideges, fáradt, dicsér, precíz

A. ingerült B. kimerült C. méltat D. gondoskodó

23. Ne hordj össze mindenféle zöldséget! Melyik jelent zöldségfélét?

A. pasztinák B. padlizsán C. patisszon D. panyóka

24. Melyik szólás, közmondás egészíthetõ ki négylábú állattal?

A. Kerülgeti, mint … a forró kását.
B. Szemtelen, mint a piaci … .
C. Szegény, mint a templom … .
D. Átesik a … másik oldalára.



1. A felsorolt szavak közül melyik a fõnévi igenév?

A. állnék B. állnunk C. állnál D. állandó

2. A határozószók fokozott alakjai közül melyiknek a helyesírása

rossz?

A. beljebb B. lejjebb C. fejjebb D. kijjebb

3. A következõ alaktani képlet melyik szóra illik?

névszótõ + képzõ + képzõ + rag

A. édesgetéssé B. dermedtségébõl
C. mondatokra D. rémületében

4. Mit jelent a következõ szóláshasonlat?

Olyan, mint a kifacsart citrom.

A. Nagyon savanyú ízû.
B. Alárendelt beosztásban dolgozó ember.
C. Teljesen kimerült, fáradt ember.
D. Alaktalan formájú.

5. Melyik szó lóg ki a szinonimasorból?

A. nyíltan B. õszintén
C. egyenesen D. közvetve

6. Válaszd ki, hogy melyik eszperente kifejezés melyik szóra

vonatkozik! Melyik meghatározásnak nincsen párja?

pap, ajándék, divat

A. Szent ember fekete lepelben.
B. Kedvesedet lepheted meg vele.
C. E trendnek megfelelve feded be testedet.
D. Felesketett fegyveres egyed.

7. Melyik elválasztásban van hiba?

A. Amb-rus B. vonz-zuk C. lánd-zsa D. Kos-suth

8. Melyik toldalékolás helyes?

A. Jókai Mór-i B. Kölcsey-s     C. Helsinki-i     D. Állami Díjas

9. L vagy ll? Hol írod röviden?

A. akvare… B. kance…ár C. ku…ancs D. venti…átor

10. Betûrendbe sorolás esetén melyik áll elõbb? Keresd meg a

helyes sorrendben leírt szópárt!

A. akarat – akarás B. Pál – Paula
C. Bernát – Bernadett D. csodatevõ – csodaszép

11. Melyik nem szófaj?

A. kötõszó B. névelõ C. határozó D. névmás

12. Hány éve történt az az esemény, melynek most van a

centenáriuma?

A. egy B. tíz C. száz D. ezer

13. Melyik szó nem illik a sorba a jelentése alapján?

A. borsó B. bab C. paszuly D. fuszulyka

14. J vagy ly? Melyik szóban nem szerepel mindkettõ?

A. fo……on! B. re…té…es
C. la…tor…a D. he……egy

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

15. Az alábbi szavak közül melyik lehet melléknévi igenév?

A. megoldandó     B. zokogó     C. zokognia     D. megoldott

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

A. potrohhal B. 9-el C. Papp-pal D. Mikszáthhal
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