
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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17. Mínusz egy! Ha a következõ szavakból elveszel egy-egy betût,
hol kaphatsz értelmes szót?

A. kapa B. hajtó C. feleség D. keret

18. Hol írunk hosszú n-t?

A. fe…sík B. fe...héjázó
C. fe…séges D. fe…költ

19. Melyik szóalak lehet helyesen írva?

A. menny B. meny C. menyj D. menj

20.Melyik reklámszövegben találsz helyesírási hibát?

A. Játsszon, nyerjen!
B. Higgyen a szemének!
C. Ne hagyja magát becsapni, figyelje hírdetéseinket!
D. Fogódzzon meg, nem ámítás!

21. Melyik ruhadarab?

A. dolmány B. tarsoly C. bekecs D. pendely

22. Melyik többes számú alaknak helytelen az írásmódja?

A. vizek B. sinek C. ízek D. tizek

23. Melyik szóalakban van jel?

A. futva B. mosson C. hozna D. okosabb

24.Melyik igealak nem értelmezhetõ jelen idejûként?

A. félt B. kértek C. vártak D. szerettek



1. Hangalak és jelentés kapcsolata alapján melyik a kakukktojás?

A. csiga B. nyír C. toll D. kormány

2. Melyik szó nem illik a sorba jelentése alapján?

A. mordály B. karabély C. flinta D. kalamáris

3. Jelentését tekintve melyik a kakukktojás?

A. Felkopik az álla.
B. Kopog a szeme az éhségtõl.
C. Egyszer hopp, másszor kopp.
D. Leesik az álla.

4. Az alábbi szavak közül melyik nem lesz értelmes, ha egyik
mássalhangzóját zöngésség szerinti párjára cseréljük?

A. gém B. sár C. var D. láp

5. Ha Péter termetes, Kata takaros, Józsi zsivány, akkor mi jel-
lemzi Évit?

A. virgonc B. vidám C. víg D. vicces

6. Hol helyes az elválasztás?

A. tem-plom-aj-tó B. csa-lé-tek
C. me-cha-ni-kus D. va-gyis

7. Mije van megkötve annak, aki rajta kívül álló okokból nem tud
cselekedni?

A. a keze B. a haja C. a saruja D. a bokája

8. Vajon hol felesleges a kötõjel?

A. más-más B. réges-régi C. napról-napra D. eget-földet

9. Melyik nem ennivaló? Megtudod, ha helyes sorrendbe teszed a
betûket!

A. POTÁSZKA     B. SZÉTTA     C. IBINIK     D. ATASLÁ

10. Melyik kifejezés nem rokon értelmû a többivel?

A. precíz B. pontos C. profi D. pedáns

11. Milyen ember az, aki vehemens?

A. nagymellényû B. szerény
C. ravasz D. heves

12. Mikor szoktuk azt mondani, hogy TÖRÖKÖT FOGTUNK?

A. Ha nem találunk egy régen keresett dolgot.
B. Amikor nem tudunk megszabadulni valamitõl, amire ugyan

nagyon vágytunk, de már csalódtunk benne.
C. Amikor váratlanul vége szakad a jókedvnek.
D. Ha hazugságon kapunk valakit.

13. Melyik szóban írtuk helytelenül a magánhangzót?

A. gyújt B. nyújt C. húny D. rúg

14. Melyik nem rokon értelmû kifejezéspár?

A. bandita – gengszter
B. szeszélyes – rigolyás
C. ösztönöz – segédkezik
D. mérgelõdik – bosszankodik

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

15. Hol helyes mindkét szóalak?

A. szablya – szabja B. foglya – fogja
C. súlyt – sújt D. gomblyuk – gombjuk

16. Mely magánhangzókkal kell kiegészíteni a következõ szótöre-
déket, hogy magas hangrendû szót kapjunk?

G…Z…S

A. A, O B. É, E C. I, U D. Õ, Ö
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