
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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16. 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

17. Melyik szólásból hiányzik számnév?

A. … lúd disznót gyõz. B. Minden csoda … napig tart.
C. Nem enged a …ból. D. … disznó makkal álmodik.

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

A. 9-el B. Babitscsal
C. Tóthtal D. könyvel

19. Az alábbi szavak közül melyik a fõnévi igenév?

A. tudnánk B. tudnunk C. tudnom D. tudniuk

20. Melyik szókapcsolat mellérendelõ?

A. búbánat B. sürög-forog
C. viharvert D. csúszómászó

21. Jelöld meg azt a szót, amelyet a kiejtés szerinti írásmód
alapján írunk!

A. pünkösd B. brummog C. vámpír D. öcskös

22. Kettõzd meg a szó utolsó mássalhangzóját! Hol változott
meg biztosan a szófaj is?

A. var B. sarkal C. hal D. fen

23. Jelöld a helyesen írt szóalakot!

A. Arany János-idézet B. hangpostafiók
C. Kosztolányi-szerû D. gyalog-átkelõhely

24. A következõ szavak közül melyek azonos alakúak?

A. csiga B. sejt C. szél D. mer



1. Március idusán kezdõdött a magyar történelem egyik leg-
jelentõsebb eseménye. Válaszd ki a hibátlan helyesírású
alakot!

A. 1848. március 15-én B. 1848. Március 15-én
C. 1848. márc. 15-kén D. 1848. Márc. 15.-én

2. Melyik szót írjuk a hagyomány elve szerint?

A. széppé B. kátyú
C. fejtsd meg D. pólyás

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

A. viszolyog B. szénaboglya
C. zsivalygás D. bujkál

4. Melyik szó lóg ki a szinonimasorból?

A. jófejû B. elmés C. oktondi D. eszes

5. Mi a toldalékok helyes sorrendje a következõ szóban?

egészségesebbeket

A. K+K+J+J+R B. K+K+K+J+R
C. K+K+J+J+J D. K+K+K+J+J

6. Melyik állat lóg ki a sorból a jelentése alapján?

A. kacsa B. réce C. ruca D. gúnár

7. Milyen az, aki tétova?

A. határozott B. tántorgó
C. bizonytalan D. távolodó

8. Mit tesz az, aki csütörtököt mond?

A. Számolja a hét napjait.
B. Valamit nem sikerül megcsinálnia.
C. Sokat beszél.
D.Hazudozik.

9. Melyik szót választottam el hibásan?

A. pe-dzõ B. bánt-sák C. mé-gis D. fin-dzsa

10. Pótold a következõ szavakban a j vagy ly betût! Melyik
madár nem illik a sorba?

A. sza…kó B. hé…a C. seregé… D. papagá…

11. Melyik kifejezésben hiba a kötõjel használata?

A. Maros-part B. Velencei-tó
C. Holt-Tisza D. Árpád-híd

12. U vagy ú? Melyik szó lóg ki a sorból?

A. faggy… B. gyan… C. zsal… D. kopolty…

13. Így vagy úgy? Néha elbizonytalanodunk, ha kétféleképpen
leírt szóval találkozunk. Az alábbi szópárok közül melyik az,
amelyben mindkét alak helyesírása megfelelõ?

A. szõlõ – szöllõ B. hátrább – hátrébb
C. lélegzet – lélekzet D. szõj! – szõjj!

14. Ugyanazt a hárombetûs szót illeszd be a kipontozott helyre,
és így négy értelmes szót kapsz! Mi igaz erre a szóra?

járvány…ház,  éhen…ász,  gyermek…us,  bu…epülés

A. zöngés hanggal kezdõdik
B. tartalmaz kétjegyû mássalhangzót
C. jelentése: idõ
D. magánhangzója hosszú

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

15. K vagy kk? Jelöld, ha kk hiányzik!

A. e…ora B. e…orra C. bü…fa D. a…robata
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