
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!
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Többszörös választás. (A következõ feladatoknak egy vagy több

helyes megoldása van. Mindet jelöld!)

1122.. Néhány szavunk második fele a ház. Mi lehet ezeknek a
szavaknak az elsõ fele?

A. csiga B. torony C. iker D. sor

1133.. A varázsló összekeverte a szavak betûit. Ha megfelelõ sorrend-
be rakod õket, állatok nevét kapod. Melyik testét fedi toll?

A. ÍKGY B. ÚTYK C. NPITY D. KPÓ

1144.. Fejtsd meg a rejtvényeket! Hol áll három hangból a válasz?

A. Hátamon a házam, lassan megyek, bátran.

B. Hideg téli reggeleken nyakad köré tekeredem.

C. Változik az alakom éjszakai égbolton.

D.Hátrafelé haladok, ollóimmal vadászok.

1155.. Pótold a hiányzó f vagy v betût! Hová kerülhet bármelyik?

A. …ér B. …és C. …él D. …ét

1166.. Olvasd el a robotnyelven írt mondatokat! A robot csak
szótagolva tud beszélni. Hol hibázott?

A. Fém-bõl kész-ít-et-tek.

B. Min-den pa-ran-csot tel-je-sí-tek.

C. A lám-pá-im vil-log-nak.

D.Á-ram-mal mû-köd-öm.



11 .. Olvasd el Papp Viktória Élet az óceánban címû könyvében
megjelent vers következõ részletét!

Sétál, meg-megáll a parton,
Álmot szövöget az alkony.

Hogyan mondanád az alkony szót másképpen?

A. hajnal    B. naplemente C. kikelet D. pirkadat

22.. Pótold a hiányos mesecímeket!

A csi…agszemû j…hász,    A r…ka meg a sa…t,    Babszem Jank…

Mi lesz a helyes pótlás?

A. ll, u, ó, j, o B. ll, u, ó, ly, ó C. l, ú, o, j, ó D. ll, u, ó, j, ó

33.. Melyik szó nem lesz helyesen leírva, ha az á betû helyére é
kerül?

A. háj B. már C. máj D. táp

44.. Jelentése alapján melyik szó nem illik a többi közé?

A. derûs B. vidám C. boldog D. vicsorgó

55.. Keresd meg az egymáshoz illõ párokat! Minden párhoz
mindkét halmazból egy-egy szót használj fel!

arany                      begy
vörös                     esõ

hó                               hinta
mérleg

Melyiket választanád az egyedül maradt szó mellé?

A. vér B. pehely C. korom D. forró 

66.. Melyik állításom nem igaz?

A. A gida mekeg. B. A kos mekeg.

C. A kecske mekeg. D. A lúd gágog.

77.. Hogyan végzõdhet a mese?

Itt a vége, fuss el …

A. egyedül. B. végre.

C. tõle. D. véle.

88.. Keresd a szabályt! Melyik név következhet?

Irén, Nándor, Réka…

A. Kamilla  B. Andor

C. Ádám D. Iván

99.. Szópárokat írok. Jelöld, ha nem jelentheti ugyanazt mind-
kettõ!

A. dús – szomorú B. tengeri – kukorica

C. vidám – nevetõs D. burgonya – krumpli 

1100.. Oda-vissza. Melyik szó nem illik a többi közé?

A. MÁR B. KÁR C. SAV D. TÖR

11 11 .. Balázs pityereg. Egészítsd ki a szólást úgy, hogy ezt jelentse!

Balázs itatja …

A. a verebeket. B. az elefántot.

C. az egereket. D. az aranyhörcsögöt.
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