1. Valaki gyorsan eltûnt, azaz otthagyott …
A. csapot, papot.
C. csapot-papot.

9. Ugyanaz a két betû hiányzik a szavakból. Ez önálló szóként is

B. csapot papot.
D. csapott, papot.

kitû…, tû…dik, keszke…

2. Melyik a kakukkto…ás?
A. borbé…
C. szemé…

A. azonos alakú szó
C. többjelentésû szó

B. ünnepé…
D. taré…

alábbi szavakat! Melyik nem illik a sorba?

B. a kondás
D. a csürhés

A. kút
C. tíz

4. Zöngés-zöngétlen párokat akartunk felsorolni.
Hol tévedtünk?
A. b – p

B. cs – dzs

C. g – k

D. m – n

5. Kire mondják azt, hogy madarat lehetne vele fogatni?
A. nagyon boldog.
B. szereti a természetet.
C. jó reflexekkel rendelkezik.
D. nem a földön jár.

1. forduló

11. Milyen az, aki nyápic?
A. vézna
C. vihogós

B. irigy
D. kapzsi

12. Ha megváltoztatod a magánhangzója idõtartamát, melyik szó
A. öt
C. ront

B. sóz
D. kint

13. Melyik szóban jelöltük meg helyesen az elválasztási helyeket?

6. Röviden vagy hosszan? Melyik igealak lóg ki a sorból?

Anyanyelv 5.

B. víz
D. tûz

lesz újra értelmes? (Többszörös választás!)

Arra, aki …

A. kímél
C. kísér

B. szófaja lehet fõnév
D. szófaja lehet ige

10. Rövid vagy hosszú magánhangzó? Tedd többes számba az

3. Ki õrzi a szarvasmarhákat?
A. a juhász
C. a gulyás

megállja a helyét. Melyik állítás igaz rá?
(Többszörös választás!)

B. szelídül
D. dícsér

7. Pótold a j hangot jelölõ betûket a madárnevekben! Melyikre

(Többszörös választás!)
A. fel-éb-red
B. szem-ély-a-u-tó
C. po-rosz-kál
D. csap-at-ok

igaz a következõ szabály? (Többszörös választás!)

Ha páratlan számú betûbõl áll a szó, akkor ly van benne.
Ha páros számú betûbõl áll a szó, akkor j van benne.
(A ly természetesen egyetlen betû!)
A. kese…û

B. für…

C. sirá…

D. karva…

8. Hogyan kell írni a mondatból hiányzó szót?
Nem tudom pontosan, meg kell kérdeznem …
A. tõle.

B. töle.

C. tõlle.

D. tölle.

14. Milyen szófajú lehet a rab szó?
(Többszörös választás!)
A. ige
B. melléknév
C. fõnév
D. névmás

