
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!)

1166.. Melyik szóból nem alkothatsz újat egyik mássalhangzójának
megkettõzésével?

A. érzékel B. mázol C. fával D. tolat

1177.. Melyik szóba szúrhatok be úgy egy ly betût, hogy újra értelmes
kifejezést kapjak?

A. öv B. tart C. foga D. gép

1188.. L vagy ll? Melyik helyes rövid és hosszú mássalhangzóval is?

A. sarka… B. tá…al C. ha…ó D. va…

1199.. Jelöld a helyesen írt szóalakot!

A. Kárpát-medencei B. Lánchíd
C. Északkelet-Európa D. Kis-Balaton

2200.. Jelöld azt a szólást, amelybõl állatnév maradt ki!

A. Néz, mint … az új kapura. B. A …nek sem árt.
C. Az … sem ismerne rá. D. Szegény, mint a templom ….

2211 .. Melyik ige értelmezhetõ kijelentõ módúként?

A. told B. játssza C. kérd D. mond

2222.. Melyik válhat igévé, ha zöngéssé tesszük az elsõ mássalhangzóját?

A. pont B. szár C. faló D. többen

2233.. Az alábbi szavaknak több jelentésük is van. Melyik azonos
alakú szó közülük?

A. egér B. toll C. nyúl D. vár

2244.. Melyik kifejezés rövidítése után kell pontot tenni?

A. ugyanis B. vagy C. kelet D. március



11 .. Egy szólás eszperente átírását adjuk meg. Mi az eredeti szólás
jelentése?

Eme rettenetesen kellemetlen szerzet, melyet felszentelt emberek
kereszttel kergetnek, tettet, de nem szendereg.

A. Ne légy önsorsrontó! B. A baj bármikor megtörténhet.
C. A hiszékeny pórul jár. D. Ne légy álszent!

22.. Melyik szó hiányzik a felsorolásból? (Segítség: szótag.)

pertu, teper, …, fészer, büfé

A. persze B. szerte C. szerel D. észre

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

A. csörtet B. somfordál C. törtet D. robog

44.. Hanyadikán született az, akinek csak négyévenként szerepel a
naptárban a születésnapja? Válaszd ki a hibátlan helyesírású
alakot!

A. febr. 29-kén B. Feb. 29-én
C. febr. 29-én D. Febr. 29.-én

55.. Melyik szó szerkezetét írtuk fel?

SZÓTÕ+KÉPZÕ+KÉPZÕ+RAG

A. boldogtalanságtól B. újításokat
C. tanulékonyaknak D. csendesebben

66.. Melyik szó illik a zárójelbe a megadott példa alapján?

BETÛ (TELE) KELÕ

FAKÓ (…) KAPU

A. pakk B. kapó C. kapa D. kuka

77.. Melyik szót választottam el hibásan?

A. Weö-rest B. Ba-la-to-nig
C. lánd-zsás D. el-en-ged-he-tet-len

88.. Hol írtunk minden szót helyesen?

A. futball-liga, gyalogátkelõhely, vízilabdamérkõzés, 
labdarúgóbajnokság

B. futballiga, gyalog-átkelõhely, vízilabda-mérkõzés, 
labdarúgóbajnokság

C. futball-liga, gyalogátkelõhely, vízilabda-mérkõzés,
labdarúgó-bajnokság

D. futbal-liga, gyalogátkelõhely, vízilabda-mérkõzés,
labdarúgó-bajnokság

99.. Melyikben hiba a kötõjel használata?

A. Kossuth-díj B. Petõfi-híd
C. Arany-idézet D. Tisza-part

1100.. Melyik ige nem rejt magában kötõszót?

A. támaszt B. gördül C. lemerték D. feldereng

11 11 .. Mi a következõ mondat alanya? Mi kellene?

A. kellene B. mi C. a létige D. nincs alanya

1122.. A következõ összetett szavak egyike – szerkezetét tekintve –
eltér a másik háromtól. Melyik a kakukktojás?

A. adófizetõ B. szántóvetõ C. szókimondó D. erdõkerülõ

1133.. Melyik szópárnak nem helyes írásmódú mindkét tagja?

A. buja – búja B. nyilván – nyílván
C. bujt – bújt D. sujt – sújt

1144.. Melyik toldalékolás nem lehet helyes?

A. 2-õt B. 48.-on C. 72.-re D. 17-ben

1155.. Melyik nem rokon értelmû kifejezéspár?

A. szekál – zaklat B. szekunda – jeles
C. szektor – terület D. szekundum – másodperc

n
y
e
lv

É
S
Z
 1. fo

rd
u
ló

   8
. o

sz
tá

ly


