
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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16. Melyik ûrmérték?

A. messzely B. pint C. mérõ D. sing

17. Melyik igealak nem értelmezhetõ jelen idejûként?

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

18. Hol írjuk hosszan a megadott mássalhangzót?

A. be(n)szülött B. má(l)ik
C. fe(n)költ D. szégye(l)d

19. Melyek az ellentétpárok a felsoroltak közül?

A. szimpatikus – ellenszenves B. tevékeny – passzív
C. harmónia – hangosság D. letargikus – érdektelen

20.Melyik szó szófaja nem határozói igenév?

A. tárván B. bánván C. nyilván D. kíván

21. Melyik reklámszövegben találsz helyesírási hibát?

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

22. Változtasd meg a szavak i-jét í-re! Melyik esetben kapsz
helyesen leírt szót?

A. szint B. kint C. irat D. hint 

23. Melyik az a szó, amely lehetséges szófajait tekintve nem illik a
többi közé?

A. török B. észt C. görög D. ír

24.Melyik igealak fejezhet ki múlt és jelen igeidõt is?

A. fejtek B. vesztek C. fentek D. mentek



1. Az alábbi szólásokban, közmondásokban ugyanaz az állat
szerepel. Válaszd azt, amelyikben más szó jelöli a hiányzó
állatot!

A. …harapást szõrével. B. Egyszer volt Budán …vásár.
C. Köti az … a karóhoz.  D. Amelyik … ugat, az nem harap.

2. Melyik a kakukktojás?

A. pityókás B. spicces C. borgõzös D. borostás

3. Az alábbi igékben ugyanazt a hangot ejtjük. Melyiket lehet
kétféleképpen is leírni – természetesen különbözõ jelentésben?

A. fú…tat B. ka…tat C. fo…tat D. bú…tat

4. Milyen ember? Megtudod, ha kiegészíted a szólást a megfelelõ
magánhangzókkal.

FGHZ VR GRST

A. vidám B. ravasz C. beteges D. zsugori

5. Melyik toldalékolás helytelen?

A. madáchi B. Bethlen Gábor-i
C. mikszáthos D. balassiféle

6. Melyik a kakukktojás a toldalék típusát tekintve?

A. nézz B. olvasok C. kézzel D. hajóvá

7. A szódarabok közül négy kell a keresett szó összeállításához.
Egyet megadtunk, melyik a felesleges?

ABÁ

A. OS B. MEG C. AL D. RD

8. Melyik nem szerszám? Megtudod, ha helyes sorrendbe teszed a
betûket!

A. FAHORAÓPÓG B. LÁPAKACS
C. KOPCSÉGI D. ZACSÚHAVÓR

9. A következõ kifejezések közül háromban a fut egy-egy
szinonimájának betûi keveredtek össze. Melyikben nem?

A. kari idom B. gót falu C. gáz viták D. honra

10. Az alábbi szóösszetételek közül az elõtag és utótag viszonya
alapján melyik a kakukktojás?

A. aranygyûrû    B. hólapát C. papírsárkány D. selyeming

11. Cz vagy c? A következõ híres személyek közül kinek a nevét
írjuk csak c-vel?

A. Kazin…y Ferenc B. Rákó…i Ferenc
C. Vá…i Mihály D. Móri… Zsigmond

12. Melyik toldalékolás nem lehet helyes?

A. 5.-kel B. 24-gyet C. 6.-on D. 15-ben

13. Az alábbi állandósult szókapcsolatok közül melyikkel fejezhetõ
ki az, hogy nem vállalja valaki a felelõsséget valamiért?

A. Minden szentnek maga felé hajlik a keze.
B. Aranykeze van.
C. Mosom kezeimet.
D. Itt a kezem, nem disznóláb!

14. Melyik írásmód helytelen?

A. 1848-ban  B. 1848. március  C. 1848. márciusában  D. 1848 után

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

15. Melyik mondatban nincs feltételes módú ige?

A. Lehet ma is felelnem.
B. Muszáj elmennem ma is ellenõrzésre?
C. Meg kellene tanulnom a verset holnapra.
D. Keresnem kell helyetted valakit.
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