
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!
Bendegúz
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14. A Fehér-tónál megfigyelheted a DANKASIRÁLY szokásait is.
Melyik szósor szavai rakhatók ki e madárnév betûibõl?

A. riad, sarkadi, király B. inka, inas, kar
C. sarka, ikra, adnak D. ara, árad, sarjad

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

A. dö…fös B. mora…ló C. se…mes D. zsiva…

16. Húzz ki minden olyan betût, ami kétszer vagy többször szerepel
az alábbi sorban, majd rakj össze egy szót a maradékból!
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Mi igaz a megfejtésre? A. Két szótagból áll.
B. Több jelentése is van.

C. Szerepel benne az ábécé utolsó egyjegyû, mássalhangzót jelölõ betûje.
D. Betûibõl kirakható a fogoly szó rokon értelmû kifejezése. (Nem

kell minden betût felhasználni!)

17. Az alábbi szópárok csak egy-egy betûben különböznek egymástól.
Hol igaz ez a szabály?

A. Ha t-vel írom: hajtogatott tésztaféle, ha m-mel: szörnyûséges, borzalmas.
B. Ha j-vel írom: ökrök nyakára tett fakeret, ha p-vel: hozzám tartozó

társam.
C. Ha t-vel írom: lovak lábát borító körömféleség, ha s-sel: török fõúr.
D. Ha o-val írom: az egyik lábcsont neve, ha a-val: gyalogos katona.

18. Melyik szóból kaphatunk újra értelmes szót egyetlen betûje
elhagyásával?

A. pajtás B. aszfalt C. ujj D. skót

19. Rendezd át az alábbi két szó betûit egyetlen értelmes szóvá! Mi
igaz a megfejtésre?

LÓ KALAND
A. Szerepel benne hosszú mássalhangzó.
B. Rövid magánhangzóra végzõdik.
C. Fûtésre használják.
D. Csak a mesékben létezik.

20.Válaszd ki a helyesen írt alakokat!

A. szunyog B. bajúsz C. kenu D. dícséret



1. Olvasd el Nagy Bandó András Dédi hagyatéka címû versének részletét!

Régi nóta, téli monda, fonott szék és régi óra,
õsi regét dédi mondja. rongyos könyv és lámpabura…

Megmozdulni alig lehet, libatoll és kalamáris,
poros festmény, aranykeret, rézkarcolat, Szajna, Párizs.

Mi a kalamáris szó jelentése?

A. tintatartó B. nyaklánc C. ceruza D. evõeszköz

2. Melyik állítás igaz a mondára?
A. Csak szájhagyomány útján terjed.
B. A valós elemek mellett tartalmaz csodás elemeket is.
C. Nincs valós szereplõje. D. Mindig ismert a szerzõje.

3. A felsorolt mássalhangzókat rakd helyes sorrendbe, s a megfelelõ ma-
gánhangzókkal kiegészítve õket egy-egy magyar város nevét kapod.

SKMLC, SZDG, PTSDB

Melyik sor rejti a hiányzó betûket? (Nincsenek sorrendben!)

A. E, E, E, U, É, A, E B. O, A, E, E, E, Ú, I
C. I, A, E, E, E, Ó, U D. E, I, E, A, E, O, U

4. Rakj rendet az összekeveredett szótagok között! Melyik nem illik
jelentése alapján a sorba?
A. di or bál B. kol to zik ri C. a bál ki D. ko zó át dik

5. Egy irodalmi alkotás címét rakhatod ki a betûkbõl. A szerzõt illik
ismerned! Hogyan írjuk helyesen a nevét?

ZASZTÓ

A. Vörösmarty Mihály B. Kölcsey Ferenc
C. Vörösmarthy Mihály D. Kölcsei Ferenc

6. A kertész betûrendbe szeretné sorolni a növényeit. Segíts neki
megtalálni a helyes sorrendet!

7. A kertész feljegyzéseiben elmosódtak a betûk. Segíts neki újraírni
a hiányzó részt!
csengõbo…t,   fo…ondár,   franciaper…e,   japántu…a,
kakastaré…,   kaku…fû,   kora…bogyó,   …tifû

A. j, ly, j, j, ly k, l, u B. ly, j, j, ly, ly, kk, ll, u
C. j, ly, j, j, j, kk, ll, ú D. j, ly, ly, j, j, k, l, ú

8. Egészítsd ki a szólást a hiányzó résszel! Falra hányt …

A. bors. B. borsó. C. orsó. D. korsó.

9. Mi a szólás helyes magyarázata?
A. Nem alapos munka. B. A célját el nem érõ kioktatás.
C. Ügyes kertészkedés. D. Zöldre festett fal.

10. Ha Gábor banánt, Panni narancsot, Ármin meggyet eszik, mit
fogyaszt Jakab?
A. kivit B. almát C. epret D. málnát

11. Fejtsd meg a rejtvényt! Találd meg, melyik sorba illenek a
megfejtések! (A kétjegyû betûk két négyzetrácsba kerüljenek!)

A. 1-a, 2-c, 3-b, 4-d, 5-e, 6-f
B. 1-d, 2-a, 3-f, 4-b, 5-e, 6-c
C. 1-c, 2-e, 3-d, 4-b, 5-a, 6-f

Mi lesz a megoldás? D. 1-b, 2-d, 3-e, 4-a, 5-c, 6-f

12. A keresztrejtvény szürke oszlopának betûibõl alkoss egy szót! Mi igaz rá?
A. Állati bõrök kikészítésének a mestere.        B. Hordókat készít.
C. Ruhákat, kabátokat varr.                              D. Mestersége a kereskedés.

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

13. A szegedi Fehér-tó madarai közül néhánynak összekeveredtek a be-
tûi. Rakj rendet köztük! Melyik betûsor tartalmaz fölösleges betût?

A. kövöcs B. cserév C. góániádri D. csókgav
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A. pagodafû
pajzsika
pálmaliliom
pampafû
pántlikafû
papucsvirág
páfrányfenyõ

B. páfrányfenyõ
pagodafû
pajzsika
papucsvirág
pampafû
pántlikafû
pálmaliliom

C. páfrányfenyõ 
pagodafû
pajzsika
pálmaliliom
pampafû
pántlikafû
papucsvirág

D. pagodafû
pajzsika
pampafû
papucsvirág
pántlikafû
páfrányfenyõ
pálmaliliom

a) Õrlõhely. b) Doromboló háziállat. c)
Emberi nyelvet utánzó madár. d) Varjú-
beszéd. e) Látószerv. f) Tollat forgat.

1.
2.
3.
4.
5.
6.


