
Kedves Versenyzõ!
Szeretettel üdvözöllek a

nyelvÉSZ
Országos Anyanyelvi Tanulmányi Verseny

megyei fordulójának résztvevõi között!

Remélem, jól felkészültél a megyei fordulóra, és sikerül továbbjutnod
az országos döntõbe! Nem kell sietned! A nyugodt munkához 45 perc
áll rendelkezésedre. 

És most koncentrálj a kérdésekre! Jó munkát!
Bendegúz
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12. Melyik szó illik jelentése alapján a sorba?

járda, gyalogút, …

A. ösvény B. sövény C. csapás D. árok

13. Melyik szólás hiányzó szava tartalmaz hosszú mássalhangzót?

A. A hazug embert … utolérik, mint a sánta kutyát.
B. Kerülgeti, mint macska a … kását.
C. … víz partot mos. D. Nem esik … az alma a fájától. 

14. Pótold a hiányos szavakat (ja vagy lya)! Hová kerül ja?

A. bó… B. pó… C. hé… D. ka…k

15. Melyik szóban fordul elõ u és ú is?

A. keng…r… B. k…lt…ra C. b…s…lás D. meg…j…l

16. Az alábbi szavakból vegyél el egy-egy betût úgy, hogy a
megmaradt szó is értelmes legyen! A betûk sorrendje nem
változtatható. Hol sikerül?

A. eset B. galiba C. csupasz D. matat

17. Pótold a szavak hiányzó betûit (l vagy ll )! Jelöld, ha ll hiányzik!

A. á…ruha B. á…hatatos C. á…vány D. á…talános

18. Melyek azok a mondatok, amelyekben foglalkozások nevei bújtak el?

A. Az öreg néne keskeny úton ment.               
B. Már rózsaszín északon az égbolt.
C. Épeszû csak egy volt köztük.               D. A süveg este viselendõ.

19. Melyik szópár tartalmaz rokon értelmû kifejezéseket?

A. dúl-fúl – mérgelõdik B. vacog – reszket
C. csúfol – gúnyol D. lódul – füllent

20.Az alábbi betûsorokat rendezd szavakká! Hol sikerül több
különbözõ szót is alkotnod?

A. TRÉ B. FKÓA C. RKOSÓ D. KRTEE



1. Olvasd el Máté Imre Esõk címû versét!

Tavasszal, ha Nyáron meg, ha Õsszel pedig,
csepereg, záporoz, ha esik,

araszt nõnek falu, város az is használ
a füvek. nem poros. valamit.

Mit jelent az a kifejezés, hogy araszt nõnek a füvek?

A. Nagyot nõ a fû.
B. Lassan, alig észrevehetõen zöldülnek.
C. Csak kis részük bújik ki a talajból.
D. A vizes fûben könnyebb araszolni.

2. Hiányoznak betûk az alábbi mondókából. Írd be õket! Melyik
lesz a helyes pótlás?

Jár a cs…re, be nem á…, A. õ, l, í, j, í, ll, í, í
R…kácsol a papagá…. B. ö, ll, i, j, i, l, i, í

Sz…nes, pompás to…azat C. õ, ll, i, ly, i, ll, í, í
D…sz…ti e madarat. D. õ, ll, i, j, í, ll, í, í

3. Állatneveket gyûjtött a harmadik évfolyam A, B, C és D
osztálya. Kik nem hibáztak a feljegyzésben?

A. viziló, rája, marabú, kengurú, szúnyog
B. víziló, rálya, marabu, kenguru, szunyog
C. víziló, rája, marabu, kenguru, szúnyog
D. viziló, rálya, marabu, kenguru, szunyog

4. Egy kis matek! A két meghatározásnak megfelelõ szó között
csupán egy betû a különbség. De melyik?

… + napszak = fõvárosunk egyik fele

A. K B. E C. P D. B  

5. Olvasd el a találós kérdést! Melyik sor tartalmazza a megoldás
valamennyi szótagját?

Icipici lámpa világít az éjben. A. -nos-, szent-, -ár, -já-, -bog-
Úgy száll, úgy röpül, B. -ca-, ka-, -gár, -ti-, -bo-

mint kis levél a szélben. C. -já-, szen-, -gár, -já-, -bo-
Ki lehet? D. -nos-, szent-, -gár, -já-, -bo-  

6. A megoldás betûibõl melyik sor szavai nem rakhatóak ki
maradéktalanul?

A. gonosz, ront, jogos B. notesz, jogász, rántás
C. bájos, tojáson, botos D. ország, ostobán, hordár

7. Változtasd meg az elsõ magánhangzók hosszúságát! Hol nem
kapsz újra értelmes, helyesen leírt szót?

A. irat B. szüret C. ujjra D. szurok

8. Tedd az alábbi szavak elé ugyanazt a betût úgy, hogy újra értel-
mes szavakat kapj! Melyik szóban található a keresett betû?

szelõ, szülõ, kelme

A. kör B. tõr C. kép D. sír

9. Hová írhatunk j-t?

A. bo… B. mu…a C. mo… D. sú…t

10. Figyelj a szabályra! Melyik szó illik a kipontozott helyre?

PERE – EPER, SOKÁ – ÁSOK, LÁMA – …

A. AMÁL B. ALÁM C. ÁLMA D. ALMA

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

11. Fejtsd meg a rejtvényt! Mi igaz a szürke oszlop szavára?

A. Csak rövid magánhangzókat tartalmaz.
B. Betûinek egy részébõl kirakható egy gyümölcs neve.
C. Elbújt benne egy mezei rágcsáló.
D. Megtalálható benne az ábécé 12. betûje.
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1. sajog
2. ez gomolyog a kéménybõl
3. galamb
4. lángol
5. ebben sült régen a kenyér


