
Kedves Versenyzõ!

Szeretettel üdvözöllek a

nyelvÉSZ
Országos Anyanyelvi Tanulmányi Verseny

döntõjének résztvevõi között!

Remélem, jól szórakozol majd a feladatok megoldása közben, és sikerül
jó helyezést elérned! Nem kell sietned! A nyugodt munkához 45 perc
áll rendelkezésedre.

Jó munkát kívánok!
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11. Hová lehet a, á és o betût is beírni úgy, hogy értelmes szót
kapj?

A. k…r B. v…r C. p…r D. l…p

12. A szegedi Fehér-tónál megfigyelheted sok más madárral
együtt a KANALASGÉM szokásait is. Melyik szó rakható ki
a betûibõl?

A. SALAK B. MAGAS C. KALAP D. NÉMA

13. Keresd meg azt a szót, amelyik értelmes szavakat alkot a
következõ szavak elé írva!

ökör, ás, van, ár

Mi igaz a megoldásra?

A. Szerepel benne az ábécé elsõ betûje.
B. Egy számnak a neve.
C. Egy szótagból áll.
D.Visszafelé olvasva is értelmes szót ad. 

14. Összekeveredtek a betûk. Állítsd õket helyes sorrendbe! Hol
lehet egynél több értelmes szót kirakni, ha minden betût fel
kell használni?

A. SMO B. PLÁ C. MRÉ D. HRÚ

15. Ly vagy j? Pótold a hiányzó betûket! Hová kerül ly?

A. gomo…a B. te…szín C. sa…tkrém D. …oghurt 

16. Szúrj a szavak elsõ mássalhangzója után egy t betût! Hol
kapsz újra értelmes szót?

A. aszal B. öli C. elér D. fél



1. Olvasd el Nagy Bandó András Medvealtató címû versének
részletét!

Csöpp kicsi mackóm, lásd ez a vackom.
Itt van a fészek, hol heverészek...
Brummogok néked õsi meséket.

Méz legyen álmod, édeset álmodj!

Õsi meséket hallgat a mackó. Hogyan mondhatjuk az õsi
szót másképpen úgy, hogy ugyanazt jelentse?

A. hajdani B. igaz C. hõsies D. verses 

2. Folytasd a névsort az odaillõ névvel!

Tódor, Dorka, Kari, Rita, …

A. Timi B. Tamás C. Anna D. Taksony

3. Állítsd helyes sorrendbe az összekeveredett szótagokat!

ba os to

Melyik szó nem jelenti azt, amit a megoldás?

A. fajankó B. fafejû C. fahangú D. tyúkeszû

4. Melyik szó illik a kérdõjel helyére?

testes – vézna     fürge – lomha     lusta – ?

A. szerény B. serény C. szegény D. szemtelen

5. Egészítsd ki a betûsorokat úgy, hogy egy-egy virágnevet kapj
megoldásul!

NEFELE…CS,    R…ZSA,    REZED…,    …ARANGVIRÁG

Rakd sorrendbe a beírt betûket! Mit kapsz eredményül?

A. jármûvet B. tejterméket C. italt D. állatot

6. Melyik szó nem illik jelentése alapján a sorba?

A. kószál B. kóborol C. botorkál D. barangol

7. A madáriskola mely osztályában tudja leírni minden tanuló
helyesen a nevét?

A. fürj, hélya, keselyû, szajkó
B. fürly, héja, keselyû, szajkó
C. fürj, héja, keselyû, szajkó
D. fürj, héja, kesejû, szalykó

8. Pótold a szótaglánc hiányzó szavát a szabály szerint!

pajta, takar, …, csúnya

A. arany B. Karcsi C. karcsú  D. kofa 

9. A kertész betûrendbe próbálta állítani a növényeit. Melyik
lett a helyes sorrend?

A. menta, mályva, muskátli, mimóza
B. mályva, menta, muskátli, mimóza
C. mályva, menta, mimóza, muskátli
D.mimóza, muskátli, menta, mályva

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

10. Mi a találós kérdés megfejtése?

Legyet, szúnyogcombot eszem,
De a gólyát nem szívelem.

Ki vagyok én?

Jelöld, ha értelmes szót kapsz, amennyiben a pontok helyére
a megfejtés kerül!

A. …lencse B. …comb C. kecske… D. nyár…
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