
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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17. N vagy nn? Az alábbi szópárok közül melyikben vannak csak
helyesen írt alakok?

A. elcseni – elcsenni B. utána – utánna
C. len – lenn D. bennszülött – benszülött

18. Az alábbi szavak közül melyik fõnévi igenév?

A. tanulgatnunk B. tanulna
C. tanulgatnia D. tanulgatni

19. Melyik sportágban rejtõzik személyes névmás?

A. asztalitenisz B. kick-box
C. ejtõernyõzés D. atlétika

20. Budapesti séta. A látványosságok közül melyiket írtuk le
helyesen?

A. Állat Kert B. Duna part
C. Szabadság-hegy D. Városliget 

21. Az alábbi igék közül melyik feltételes módú?

A. jönnötök B. jönnétek
C. jönnek D. jönnél

22. A felszólító módban lévõ igék közül melyiket írtuk
helyesen?

A. keljen B. lõjön C. kelljen D. rójjon

23. Melyik madár fér el a tartáLY tetején? Amelyikbe ly-t kell
írni!

A. papagá… B. karva… C. sirá… D. seregé…

24. Az alábbi népnevekben minden mássalhangzót cserélj ki a
zöngésség szerinti párjára – már ha van neki! Melyikbõl lesz
újra értelmes szó?

A. görög B. dán C. orosz D. török



1. Mit jelent a következõ szólás?

Port hint a szemébe.

A. homokkal játszik B. takarít
C. félrevezet valakit D. szertartást végez

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

A. legszebbek B. szépséges
C. könyvekben D. átöntjük

3. Melyik nem illik a sorba a jelentése alapján?

A. napszállta B. pitymallat
C. virradat D. pirkadat

4. Melyik szó elválasztása helyes?

A. lajst-rom B. fe-lé-pít C. pénz-ért D. ren-dõr

5. Melyik szó lóg ki a szinonimasorból?

A. krumpli B. kolompér
C. pityóka D. köszméte

6. A következõ melléknevek közül melyiket képeztük igébõl?

A. daliás B. nõtlen C. félénk D. szívtelen

7. Az irodalmi hõsök tulajdonságai közül melyiket írtuk le
helytelenül?

A. nagyképû B. rókalelkû C. kevély D. fúrfangos

8. Melyik az az azonos alakú szópár, melyben az eltérõ jelen-
tések ellenére a két szó szófaja nem különbözik?

A. hasad – hasad B. fûz – fûz
C. ár – ár D. csap – csap

9. Milyen a zsugori ember? Melyik tulajdonság nem illik rá?

A. nagyvonalú B. szûkmarkú
C. fukar D. garasoskodó

10. Melyik összetett szó írásmódja hibás?

A. kulcscsomó B. arccsont
C. fénynyaláb D. futballabda

11. Ebben az esztendõben mikor lesz húsvét? Válaszd ki a hibátlan
helyesírású alakot!

A. 2013. április 1-én B. 2013. április 1.-én
C. 2013. Április 1.-jén D. 2013. április 1-jén

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

A. Bálint – Balázs B. Irán – Irak
C. Andor – Andrea D. Dalma – Dália

13. Melyikben hiba a kötõjel használata?

A. Holt-Tisza B. Tisza-folyó
C. Tisza-part D. Tisza-tó

14. Nyújtsd meg a megadott szavak elsõ magánhangzóit! Az
átalakítás során melyiknek maradhatott változatlan a
szófaja?

A. buja B. zug C. szökés D. irt

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

15. Így vagy úgy? Néha elbizonytalanodunk, ha egy szónak két-
féle írásmódjával találkozunk. Az alábbi szópárok közül
melyik az, amelyikben mindkét alak helyesírása megfelelõ?

A. fenn – fent B. hátrább – hátrébb
C. azzal – avval D. hagyjad! – haggyad!

16. Hol kapcsolódnak helyesen a -val/-vel ragok?

A. könyvel B. Mikszáthtal C. toll-lal D. 9-cel
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