11. Alkoss állatneveket az összekeveredett szótagokból, de
vigyázz, mert minden sor rejt egy fölösleges szótagot is!

DUC-PÁR-KO, RA-DIL-ZEB, RÁF-KRO-ZSI
Ha a kimaradt szótagokat helyes sorrendbe rakod, egy újabb
állatnevet kapsz. Mi igaz rá?
A. Van benne hosszú mássalhangzó.
B. Csak rövid magánhangzót tartalmaz.
C. Az ábécé elsõ betûje is benne van.
D. Mássalhangzókkal kezdõdik.

Szeretettel üdvözöllek a

nyelvÉSZ
Országos Anyanyelvi Tanulmányi Verseny

12. Hagyd ki a szavak második szótagját! Hol kapsz így is
helyesen leírt szót?

A. seregély

B. tizedes

C. gomolya

Kedves Versenyzõ!

D. kitûnõ

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!

13. Próbáld a felsorolt szavak elsõ betûjét kétjegyû mássalhangzóra cserélni úgy, hogy újra értelmes szavakat kapj!
Mely esetben járhatsz szerencsével?

B. rest

C. fontos

D. sebes

14. A következõ szavakból ugyanaz a két azonos magánhangzó
hiányzik. Pótold õket! Jelöld, ha tulajdonságra bukkantál!

A. k…l…p

B. p…nd…

C. m…k…cs D. b…rn…

A. b…r

B. r…t

C. g…z

D. t…r

16. Melyik szóban tudod felcserélni a magánhangzók sorrendjét
úgy, hogy a kapott szó is értelmes legyen?

A. törõ

B. lépked

C. borít

D. fülel

1. osztály

15. Hová lehet á, é, õ betût is beírni úgy, hogy értelmes szót
kapj?

nyelvÉSZ döntõ

A. jellemes

Bendegúz

1. Olvasd el Galambos Bernadett A katica bánata címû versét!

A kis Kati, Kati bogár,
kinyitotta szárnyát,
reggeli nap csillogtatta
szép piros kabátját.

Illegett a rozmaringnak,
várta a fû bókját,
és amikor elszállt volna…
nem találta foltját.

Mit csinál az, aki bókol?
A. Ajándékot hoz.
C. Szép szavakat mond.

B. Üzenetet küld.
D. Megsimogat.

2. Mikor mondok igazat a versrõl?

A. Délután játszódik.
C. Két katicáról szól.

B. Napsütéses idõ volt.
D. Kezeivel jelzett a rozmaringnak.

3. Melyik betûsorból lehet kirakni a találós kérdés megfejtését?
(Minden betût fel kell használnod!)

B. nyö gyö rû
D. sze tet tõs

Többszörös választás. (A következõ feladatoknak egy vagy több
helyes megoldása van. Mindet jelöld!)
8. Fejtsd meg a keresztrejtvényt!

1. Kicsinyem a csikó.
2. Ollóim vannak, és hátrafelé haladok.
3. Ravasznak is mondanak.

1.

5. A mese végén a gonosz boszorkány elmenekült. Egészítsd ki a
szólást úgy, hogy ezt jelentse!

Felhúzta …cipõt.
D. a nyúl

B. j…való

C. k…ll

D. szap…

9. Melyik szópárral folytatható a sor?

MÁR – RÁM, POR – ROP, SOM – MOS
A. KAR – KÁR
C. ZÁR – RÁZ

B. ÚJ – UJJ
D. LÁT – TÁL

10. Összekeveredtek a szavak betûi. Állítsd sorba õket!
Melyikbõl lehet állatnevet kirakni?

A. GYÓÍK
C. GYMAAH

B. KABÉ
D. DLÚ

1. osztály

C. zöldséget D. lábbelit

C. az ugró

A. bû lõ el vö
C. nye kot les

nyelvÉSZ döntõ

Rakd helyes sorrendbe a beírt betûket! Mit kaptál végeredményül?

B. a köröm

D. Vanda

7. Tegyél rendet az összekeveredett szótagok között! Jelentése
alapján melyik szó a kakukktojás?

A. zong…

…áva, pá…duc, …ngolna, v…rcse

A. a sport

C. Viola

Illeszd a szürke oszlop szavát a kipontozott helyekre! Hol
kapsz értelmes, helyesen leírt szót?

B. l, õ, õ, sz
D. sz, l, l, õ, õ

B. jármûvet

B. Viktória

3.

4. Írd be az állatnevek hiányzó betûit!

A. bútort

A. Anna

2.

Sok szemével mosolyog,
Présbõl leve kicsorog.
A. l, ö, l sz, õ
C. l, ö, sz, õ

6. Ha Mária padtársa Rita, Kataliné Tamara, Leventéé Vencel,
akkor ki Szilviáé? (Segít a szótagolás!)

