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Kedves Klubtársam!
Lám, máris elérkeztünk a Bendegúz verseny második fordulójához.
Az 1. forduló helyes megoldásait a magyarázatokkal együtt a 3. fordulóban írom meg neked.

Olvasd el Jung Károly Szunnyadó mezõ címû versét, így meg tudod
oldani az elsõ feladatot!
Szélirányba bólogat
A kukoricaszár,
Esõverte dûlõúton
Már senki se jár.

Ördögcérna bokorban
Fácántyúk lapul,
Messze nyúló barázdából
Iramlik a nyúl.

Hétmérföldes léptekkel
Közeleg a tél,
Égbe nyúló villanydróton
Muzsikál a szél.

Anyanyelv 4. 2. forduló

1. Olvasd el az elsõ oldalon található verset! Az olvasottak alapján
melyik állításom hamis?
A. Gyorsan ide fog érni a tél.
C. A kukorica betakarításra vár.

B. Süvít a szél.
D. Hosszúak a barázdák.

2. Állatneveket gyûjtött a negyedik évfolyam A, B, C és D osztálya.
Kik nem hibáztak a feljegyzésben?
A. kalymán, coboj, szalykó, seregéj
B. kajmán, coboj, szajkó, seregély
C. kajmán, coboly, szalykó, seregély
D. kajmán, coboly, szajkó, seregély

RÖL LOM EGY NEK BAN MA Õ
A. Tudtán kívül segít valakinek céljai elérésében.
B. A kemény munkának meglesz a jutalma.
C. Két szakember nem fér meg egy munkahelyen.
D. Mind a ketten ugyanarról a dologról beszélnek.

4. Melyik évszak neve lehet melléknév is?
B. nyár

C. õsz

B. háta

C. gerince

D. oldala

Anyanyelv 4. 2. forduló

6. Melyik mondatban található helyesírási hiba? (Többszörös választás!)
A. Panni ideállja a saját anyukája.
B. Az életlen kést csak felnõtt fennheti meg.
C. A len nagyon fontos kultúrnövénynek számít.
D. Nagy újjdonság volt a gyerekek számára az új osztálytárs érkezése.

7. Melyik szópárban találhatók ellentétes jelentésû szavak?
(Többszörös választás!)
A. fénytelen – matt
C. epés – kedves

B. eleven – tunya
D. huncut – csalafinta

8. Melyik az a szó, amelyik nem csak fõnév lehet? (Többszörös választás!)
A. nyúl

B. sas

C. hal

Sze…ük,
kapjuk,
habosra harapjuk, –
a többivel mi legyen?
Holnapra
ha…uk.

B. lly, ggy, ggy C. lly, dj, gyj

D. egér

D. lly, dj, ggy

10. Fejtsd meg a találós kérdést! Melyik szótag nem kell a megfejtéshez?
Fejében hordja a testét,
fél lábon áll napestig.
Ahány inge van,
azt mind magán viseli.

A. ta
B. posz
C. á
D. ká

11. Alkoss összetett szavakat a két csoport szavaiból!
száj, talp, láb

nyaló, hõs, nyereg, jegyzet

Melyik testrész lehet a kimaradt szó párja?
D. tél

5. Mije lehet egy hegynek? (Többszörös választás!)
A. lába

Érik az alma,
hajlik a ga…a,
fûre hajlik, mint egy sátor,
sok édes almától.

A. lyj, dj, gyj

3. A szótagokból egy szólás rakható ki. Mi a szólás jelentése?

A. tavasz

9. Eltûnt néhány betû Csanádi Imre Alma címû versébõl. Pótold
õket! Melyik lesz a helyes megoldás?

A. térd
C. fül

B. fej
D. orr

12. Szóbújócska. Melyik szóval folytatnád a sort?
sajka, kérdez, legerõsebb
A. kipipál
C. sózd

B. kavar
D. szolga

13. Hangalak és jelentés. Melyik évszak neve
azonos alakú szó? (Többszörös választás!)
A. tavasz
C. õsz

B. nyár
D. tél

14. Rakd más sorrendbe a szavak betûit! Hol lehet
újabb értelmes szót találni? (Többszörös választás!)
A. GÖDÖR
C. REPED

B. VITA
D. KAKAS

