
Kedves Versenyzõ!

Szeretettel üdvözöllek a

nyelvÉSZ
Országos Anyanyelvi Tanulmányi Verseny

1. fordulójának résztvevõi között!

Remélem, jól szórakozol majd a feladatok megoldása közben, és sikerül
továbbjutnod a 2. fordulóba! Nem kell sietned! A nyugodt munkához 45 perc
áll rendelkezésedre. 

És most koncentrálj a kérdésekre! Jó munkát kívánok!
Bendegúz
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12. Egészítsd ki a növényneveket ly vagy j betûvel! Hová kerül ly?

A. nadragu…a B. para… C. zsá…a D. má…va

13. Bu vagy bú? Jelöld, ha a bú hiányzik a szó elejérõl!

A. …jdosó B. …sójárás C. …bos D. …csú

14. Olvasd össze az elsõ szótagokat! Hol  kaptál hibátlan új szót?

A. gyanús – ludas B. dara – rúgás
C. kávé – tyúkot D. oson – dúdol

15. Néhány szó visszafelé kimondva is értelmes. Mely esetben ad
az oda-vissza meghatározás ilyen szót?

A. fém – maró anyag B. rengeteg – hím állat
C. mesterség – égtáj D. befejezett – bútor

16. Toldd meg a szavakat a római 1000-nek megfelelõ betûvel! (A
betûk sorrendje változhat.) Hol juthattál helyesen leírt szóhoz?

A. ÁSÓK B. KÉR C. RÉSEK D. ÖKÖR

17. Hogyan lesz a TAR-ból DÉR? Mindig egy betût változta-
tunk meg úgy, hogy minden lépésnél értelmes szót kapjuk.
Az egyes lépéseknél a betûk sorrendje is változhat! Melyik
szó kerülhet a kipontozott helyre?

TAR – RÚT – … – DÉR

A. RÁK B. RÚD C. RÉM D. RÉT

18. A számok betûket rejtenek. Hol adnak értelmes szót?

2=V,  3=T,  4=E

A. 24343 B. 34334 C. 24334 D. 24324

19. Hová kerülhet akár l, akár ll?

A. sza…ag B. ha…om C. á…arc D. ke…õ

20. Melyik szó lehet helyes írásmódú?

A. súlyt B. sulyok C. sújok D. sújt



1. Olvasd el Osváth Erzsébet Ló címû költeményének egyik
részletét! Mi az abrak szó helyes magyarázata?

Sörényem hosszú, borbély nem bántja.
Farkamat a szél szertecibálja.

Abrakot eszem, vágtatok fürgén,
A fél világot átalrepülném.

A. A réten frissen lelegelt fû.
B. A learatott gabona megszárított szára.
C. A kockacukor régies elnevezése.
D.Apró növényi szemekbõl álló állati eledel.

2. Bendegúz vásárlásakor betûrendben akarta az árukat a
polcról levenni. Mikor dolgozott jól?

A. padlizsán, paprika, paradicsom, paraj, páckeverék, párizsi
B. padlizsán, párizsi, paraj, paprika, paradicsom, páckeverék
C. páckeverék, padlizsán, paprika, paradicsom, paraj, párizsi
D.padlizsán, paradicsom, paraj, paprika, páckeverék, párizsi

3. Alkoss madárneveket az összekeveredett betûkbõl, de
vigyázva, mert néhány helyen találsz egy-egy fölösleges
betût is!

cs ó g k i a     n sz é e i e n c h g     m l e ü l f ü e     ú r a d u

Rakd helyes sorrendbe a felhasználatlan betûket! Hogyan
mondanád másképpen az így kapott szót?

A. ronda B. tetszetõs C. akaratos D. öntelt

4. Egészítsd ki a hiányos szólásokat! Mi lesz a helyes párosítás?

a) Vaj van a … . 1. köröm A. a-2, b-3, c-1, d-4
b) Lógatja az … . 2. szem B. a-3, b-2, c-1, d-4
c) A … a lélek tükre. 3. orr C. a-4, b-3, c-2, d-1
d) … ég a munka. 4. fej D. a-1, b-4, c-3, d-2

5. Egy kis kivonás. Keresd a meghatározásoknak megfelelõ
értelmes szavakat! Mi lesz a megfejtés utolsó betûje?

HÜVELYES ZÖLDSÉG – B = FONÁSHOZ HASZNÁLT ESZKÖZ

A. õ B. k C. ó D. l

6. Egészítsd ki ugyanazzal a szódarabbal a hiányos szavakat!

ka…,  pa…ka,  …zsa

Mi a beírt szódarab jelentése önálló szóként?

A. számol B. kiabál C. fest D. vés

7. Egy közmondás mássalhangzóit láthatod sorrendben.
Egészítsd ki a hiányzó betûkkel! Figyelj a névelõkre is!

TBB KRL LVS MNT HS

Melyek a hiányzó magánhangzók?

A. ö, a, i, á, e, i, i, a, ú B. e, e, e, e, ü, e, e, i, õ, é, e
C. ö, e, e, ü, a, e, e, i, a, ú D. i, ú, a, e, ö, i, a, e, e, e

8. Egy mesterséghez kapcsolódnak az alábbi szavak:

égetés, máz, kemence, korongozás

Melyik tárgy készülhetett ennek a mesternek a kezei között?

A. korsó B. komód C. szita D. kerék

9. Összekeveredtek két szólásunk szavai. Válogasd szét õket!
Mi a két szólás közös jelentése?

KOPPINT FOG AZ PÓRÁZRA ORRÁRA RÖVID

A. megfigyel   B. megfegyelmez   C. meggyõz   D. meggondol

10. Az alábbi szótövekhez igeként és fõnévként is tedd hozzá a
-nak/-nek ragot! Melyik a kakukktojás?

A. csap B. fûz C. szív D. nyúl

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

11. Egészítsd ki a szótagláncot mindkét irányban!

… – zakó – kórus – rusnya – …

A. laza, nyanya B. házak, arany
C. zajos, nyaláb D. haza, nyaral
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