1. Melyik mester foglalkozik a bõr kikészítésével?
A. a tímár

B. a bognár

C. a kovács

D. az ötvös

2. Sok gyerek beteg lett, mert megtámadta õket az …
A. infulenza.
C. infulenzia.

B. influenza.
D. influenzia.

3. Hogyan írta a nevét Széchenyi István édesapja?
A. Széchenyi Ferenc
C. Széchényi Ferenc

B. Szécsényi Ferenc
D. Szécsenyi Ferenc

4. Melyik mondatot írtuk helyesen?
A. Múlt héten az unokatestvérem mennyegzõjén voltunk.
B. Ha felnézel a menyboltra, ezernyi csillagot láthatsz.
C. Hiába nyújtózkodom, mégsem érem el a mennyezetet.
D. A nagymamám mennye az én anyám.

5. Milyen hangtani változást jelöltem írásban, amit nem kellett
volna?

A néni bottya kiesett a kezébõl.

1. forduló
Anyanyelv 8.

7. Az elõzõ feladat kérdõ mondatában milyen szófajú a jelölve

B. va-sú-ti
D. Vesz-prém

B. határozószó
D. melléknév

8. Melyik ige feltételes módú? (Többszörös választás!)
B. lenne

C. vennétek

10. Melyik esetben írtunk képzõket?
A. -bb, leg-…-bb
C. -játok/-itek

B. -va/-ve/-ván/-vén
D. -hoz/-hez/-höz

11. Mire használták régen a plajbászt?
A. megették
C. takarítottak vele

B. megitták
D. írtak vele

12. Pótold a vízi jármûvek hiányzó j vagy ly betûjét! Melyikre
igaz a következõ szabály? (Többszörös választás!)

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

B. uszá…

C. tuta…

A. lapu – lapú
B. áru – árú
C. ágyu – ágyú
D. bizsu – bizsú

14. Melyik földrajzi nevet írtuk helytelenül?
(Többszörös választás!)

szó?

A. adnia

B. a szerencsésre
D. a szerencsétlenre

tagja? (Többszörös választás!)

6. Melyik szóban vannak helyesen jelölve az elválasztási pontok?

A. fõnév
C. határozói igenév

A. a félénkre
C. a betegesre

D. dereg…e

13. A következõ szópárok közül melyiknek értelmes mindkét

A. összeolvadást
B. írásban jelölt teljes hasonulást
C. részleges hasonulást
D. mássalhangzó-kiesést

A. ma-dzag
C. i-gaz-ol-vány

9. Milyen emberre mondják azt, hogy burokban született?

D. lépnünk

A. Visegrádi-hegység
B. Német-alföld
C. Csepel sziget
D. Békés megye

