
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!)

1133.. Fejtsd meg az alábbi találós kérdést! A hárombetûs megfejtés
melyik szó elé tehetõ úgy, hogy értelmes szót alkosson vele?

Folyón téli páncél vagyok,
Csúsznak rajtam kicsik, nagyok.

A. …szekrény   B. …kristály   C. …csap   D. …esõ

1144.. Keresd meg az egymáshoz illõ párokat! Minden párhoz
mindkét halmazból egy-egy szót használj fel! Melyiket
választhatod az egyedül maradt szó mellé? 

arany                              begy
vörös                                               esõ

hó                       hinta
mérleg

A. mezõ B. pehely C. virág D. bagoly

1155.. Válaszd ki azt a betût, melyet a következõ szavak elé illesztve
újra értelmes szavakat kapsz!

õr, ál, él, ár

A. sz B. b C. t D. s

1166.. Ki az, aki gyorsan halad?

A. Az, aki inal. B. Az, aki lõdörög.
C. Aki szedi a lábát. D. Aki baktat.

1177.. Mely betûsorból tudsz két különbözõ hárombetûs szót is alkotni?

A. tré B. tlé C. trõ D. trá

1188.. Melyik keresztnévbe kell ly betût írni?

A. Mihá…      B. Ha…nalka      C. Gerge…      D. Orso…a



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

Korallokból csipeget
A csipeszhal férgeket.

A bohóchal tréfamester,
Bohókázni sosem restell.

Melyik szót tehetnénk a restell szó helyére, hogy ugyanazt jelentse?

A. szeret B. akar C. szégyell D. merészkedik

22.. Melyik szóban nem bújt el testrész?

A. takar B. hasonlít C. dorgál D. megfejt

33.. Rakj (betû)rendet a tavaszi kertben található virágok között!

hóvirág, ibolya, tulipán, krókusz, jácint, nárcisz

Melyik virág kerül az ötödik helyre?

A. krókusz B. nárcisz C. jácint D. tulipán

44.. Fordítsd le egyik szólásunkat eszperente nyelvrõl!

Eszes enged, eszetlen szenved.

Mely mássalhangzók szerepelnek az eredeti szólásban?

A. BLCS NGD BT SZNVD B. KCS BRS D RS
C. KS NGD SZMR SZNVD D. ZSN KS BT SZMR

55.. Mi a helyesen kiegészített szólás magyarázata?

A. A gyengébb engedjen az erõsebbnek.
B. Jobb ráhagyni valakire, hogy neki van igaza, mint 

veszekedni vele.
C. Mindig hallgassunk meg másokat is.
D.Jobb óvatosnak lenni, ha sejted, hogy baj lesz valamibõl.

66.. A megadott szavakból akár az elsõ, akár az utolsó betût
vesszük el, értelmes szót kapunk. Melyikre nem igaz ez?

A. lép B. fûz C. szél D. tõr

77.. Melyik szót szótagoltuk hibásan?

A. fag-gyú B. pöty-työs   C. ma-dzag D. fû-rész

88.. Ugyanazzal a magánhangzópárral pótold a szavakat! Jelöld,
ha foglalkozásra bukkantál!

A. M…R…SZ B. K…NY…R
C. F…ST…S D. K…RT…SZ

99.. Összekeveredtek a szavak betûi. Melyikbõl rakhatod ki a bús

kifejezés ellentétét?

A. í s r ó B. d m á i v C. r sz m o ú o D. r gy i i

1100.. Ugyanaz a szó illeszthetõ a pontok helyére. Mi a meg-
határozása?

…na     kia…     …vány

A. ételízesítõ B. ülõbútor
C. cipészszerszám D. táncos mulatság  

11 11 .. Melyik szó nem illik a sorba a jelentése alapján?

A. ritkán B. néha C. általában D. hébe-hóba

1122.. Figyeld a szabályt! Melyik szó illik a sorba?

kukorica – tengeri, csónak – ladik, tavasz – kikelet, topánka – …

A. cipelõ B. lábbeli C. kalap D. kabát
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