
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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1144.. Egy betû megváltoztatásával keress új kifejezést a meghatáro-
zásnak megfelelõen! Hol sikerül találni?

A. karó – száradt növényi szár B. lom – elcsen
C. kalász – halfogás a mestersége D. bor – fizetés

1155.. Alkoss szavakat két e betû hozzáadásával a megadott betûcso-
portokból! (A betûk sorrendje változhat!) Hol jársz sikerrel?

A. sztl B. crp C. mlsz D. prt

1166.. Pótold a szó végi magánhangzókat! Hová kerül ú?

A. kengur… B. varj… C. hatty… D. orrszarv…

1177.. A helytelenül írt szavak betûjelébõl egy kifejezés rakható ki.

balyusz (s), szálláshej (õ), zsivaj (m), relytéj (i), nyáj (k), háj (a), cserlye (d)

Melyik szó jelenti ugyanazt, mint a kapott kifejezés?

A. éltes B. koros C. bölcs D. kóros

1188.. Rövid vagy hosszú? Melyik szóban írnád röviden a megadott
mássalhangzót?

A. ba…ancs (k)   B. dekagra…(m)   C. szõ…õ (l)   D. o…mány (r)

1199.. Keverd meg a szavak betûit úgy, hogy újból értelmes szót kapj!
Hol sikerül?

A. PÁRA B. RÉM C. RETEK D. GYÁR

2200.. Keresd meg azt a szót, amely a felsorolt szavakkal értelmes
szavakat alkot!

kép
… tojás

sima

Melyik szó rakható ki a megfejtés betûibõl?
(Nem kell minden betût felhasználni!)

A. kürt B. trükk C. ütök D. tök



11 .. Olvasd el Nagy Bandó András Beesteledett címû versének
részletét! Mi a torkos szó helyes magyarázata?

Öleld át torkos kis macid,
Simogasd meg kedves kis cicád,
Vizsládnak adj egy kis pacsit,

Örül, ha most aludni lát.

A. náthás B. tömzsi C. morgós D. falánk

22.. Olvasd el az alábbi találós kérdést! Mikor írtam és szótagoltam
helyesen a megfejtést?

Zsebre vágom, ha akarom,
Pedig hosszabb, mint a karom. Mi az?

A. mé-rõ-szal-lag B. mér-õ-szal-lag
C. mé-rõ-sza-lag D. mér-õ-sza-lag

33.. Melyik az a szópár, amelyik nem ellentétes jelentésû tulajdon-
ságokat tartalmaz?

A. serény – semmirekellõ B. ostoba – eszes
C. szavahihetõ – hazudós D. hétalvó – álmodozó

44.. Fejezd be a hiányos szólást! Ne szólj, szám, nem fáj …

A. fogam. B. fejem. C. szemem. D. ujjam.

55.. Mikor használjuk az elõzõ feladat szólását?

A. Ha egészségesek vagyunk.
B. Amikor nem akarunk orvoshoz menni.
C. Amikor nem kell beleavatkoznunk más dolgába.
D. Amikor mérgesek vagyunk.

66.. Egyes családnevek mesterségekbõl születtek. Melyik párosítás hibás?

A. Tímár – kereskedõ B. Takács – szövõ
C. Gulyás – marhapásztor D. Ács – tetõkészítõ

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

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

88.. Melyik szóval folytatnád a sort? (Segítség: gyümölcsbújócska.)

dumálna, kivisz, somolyog, hatalmas, …

A. korong B. tepertõ C. habos D. fekete

99.. Alkoss szavakat a szótagokból! Egy szótag mindenhol fölösleges!

dú-gas-ma, gyes-jó-he, mo-mó-ros-hu

A kimaradt szótagokból egy újabb kifejezés alkotható. Melyik
szó jelenti ugyanazt?

A. tehetõs B. vidám C. fukar D. egészséges

1100.. Az alábbi szólásokban kicseréltünk egy-egy szót. Melyikben nem?

A. Ritka, mint a fehér egér. B. Nem teszik ki az ajtóba!
C. Pálcával ütheti a nyomát. D. Két malomban õrölnek.

11 11 .. Alkoss állatneveket az összekevert betûkbõl! Betûrendbe állít-
va melyik kerül a harmadik helyre?

A. MÉLNOEKA     B. CSKAA     C. GYÓLAK     D. RVLYAAK

1122.. Egészítsd ki a mondatokat a megfelelõ szóval!

A … sereg nem tudta bevenni Eger várát. A múzeumban értékes
… is voltak. Ez a fekete, ragadós anyag a …. A gombostûvel most
a tûpárnába  ….

Mi a beírandó szavak helyes sorrendje?

A. tõrök, török, szurok, szúrok B. török, tõrök, szurok, szúrok
C. török, tõrök, szúrok, szurok D. tõrök, török, szúrok, szurok

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

1133.. A számok betûket jelentenek. Hol adnak értelmes szót?

2 = E     3 = SZ     4 = L

A. 3 2 4 B. 4 2 3        C. 3 2 4 2 4   D. 4 2 3 3
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