
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. Az alábbi szavak közül melyik fõnévi igenév?

A. késem B. késnem
C. késnetek D. késnének

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

A. 9-el B. Kiss-sel C. Zsanettel D. befõtt-tel

19. Melyik írásmód lehet helyes?

A. felír B. felirat C. felírat D. feliratkozik

20. Melyik dátum írásmódjában található hiba?

A. október 12-õtõl B. okt. 9.-e és 12.-e között
C. 2013. márciusi D. 2013. tavaszán

21. K vagy kk? Válaszd ki a helyes alakokat!

A. akkord B. akkumulátor
C. akként D. akkusztika

22. Figyelj a szavak jelentésére! Az alábbi szavak közül melyik

lehet fõnév és ige is?

A. él B. ég C. lép D. szél

23. A következõ összetett szavak közül melyik alárendelõ

összetétel?

A. maholnap B. kincskeresõ
C. síkraszáll D. légáramlat

24. Melyik kifejezés rövidítése után kell pontot tenni?

A. méter B. délután C. február D. Budapest



1. Mit jelent a következõ szólás?

Ahová lép, ott fû nem terem.

A. Letapossa a füvet. B. Csak kárt, bajt okoz.
C. Nem látja, mi az igazság. D. Elmenekül a problémák elõl.

2. Az alábbi szavak közül melyik határozói igenév?

A. szállván B. szállni C. szállás D. szállítandó

3. A következõ alaktani képlet melyik szóra illik?

igetõ + képzõ + jel + rag

A. eszegetek B. vadászokká C. hallották D. hallgatta

4. M vagy mm? Melyik a kakukktojás?

A. ma…ut B. bu…eráng
C. aszi…etrikus D. diagra…

5. Jelöld meg azt a szót, melyet helytelenül írtunk le!

A. balettáncos B. csiperkegomba
C. szemtengelyferdülés D. hidegvíz-csap

6. Melyik szó lóg ki a szinonimasorból?

A. naturalisztikus B. rejtelmes
C. titokzatos D. misztikus

7. I vagy í? Melyik a kakukktojás?

A. h…nár B. h…zlal C. h…võ D. h…mez

8. Melyik szó elválasztása hibás?

A. Széll-lel B. Szél-lért C. hal-lak D. me-ned-zser

9. Melyik kifejezésben hiba a kötõjel használata?

A. Mátra-hegység B. Rákóczi-vár
C. Türr-emlékmû D. Mosoni-Duna

10. Melyik toldalékolás a helyes?

A. Babits Mihályos B. Balatonalmádi-i
C. Kossuth-szerû D. Állami Díjas

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

centenáriuma?

A. egy B. tíz C. száz D. ezer

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

helyes sorrendben leírt szópárt!

A. Pál – Paula B. hidrát – hidra
C. kocsány – kócsag D. métely – metélt

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

A. kutyatej B. gyermekláncfû
C. pitypang D. pityóka

14. Melyik fokozott melléknév írásmódja hibás?

A. frissebb B. kissebb C. lassabb D. hosszabb

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

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

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

16. 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.
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