
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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12. A két meghatározásnak megfelelõ szó között csak egy betû a
különbség. Végezd el a kivonást! Hol oldható meg a feladat?

A. Páros testrész–f = csücsül
B. Száraz falevelek–a = ruhát készít
C. Az ajtó szerkezete–z = cipész szerszáma
D.Nyakadat melegíti–s = arcod része

13. Egészítsd ki a szótagláncot mind a két irányban! Melyik a
helyes megoldás? 

…, matrac, racka, kalapál, pálma, …

A. mattot, macska B. ima, makacs
C. zamat, matek D. karomat, majom

14. Alkoss szavakat a szótagokból, de vigyázz, mert egy szótag
mindenhol felesleges! A kimaradt szótagokból egy újabb szó
rakható ki. Melyik szó jelenti ugyanazt?

du-kol-szá-ban, tat-mu-dik-lat, nyö-ká-rög-kö, lám-ló-zik-hul

A. pöffeszkedik   B. szabadkozik   C. cihelõdik   D. szedelõzködik

15. A számok betûket rejtenek. Hol adnak értelmes szót?

SZ=2, M=3, E=4

A. 24343 B. 4243 C. 4324 D. 434

16. Hagyd el a szavak középsõ szótagját! Melyik esetben kapsz
értelmes, helyesen írt szót?

A. seregély B. gomolya C. kíváncsi D. bóbiskol

17. Melyik állatnév végén írtam helytelenül az utolsó betût?

A. marabu B. fürj C. varju D. sirály

18. Rendezd át a betûk sorrendjét! Melyik szóból rakható ki a
fiatal ellentéte?

A. túr B. röge C. lesét D. név



1. Egészítsd ki Galambos Bernadett A katica bánata címû
versét! Melyek a hiányzó betûk?

A kis Kati, Kati bogár, I_ege_ a rozmaringnak,
kinyito_a szárnyát, várta a fû bókját,

re_eli nap csi_og_a_a és amikor elszá_t volna…
szép piros kabá_át. nem találta fol_át.

A. t, gg, ll, tt, tt, tty, l, t, ll, tj B. tt, gg, l, t, tt, tj, ll, tt, l, ty
C. tt, gg, ll, t, tt, tj, ll, tt, ll, tj D. tt, g, ll, t, t, tj, ll, tt, ll, tj

2. Mikor mondok igazat a versrõl?

A. A történet alkonyatkor játszódik.
B. A rozmaringnak a kezével intett a katica.
C. A napnak piros kabátja van.
D.A fûszáltól dicséretet várt a katica.

3. Egészítsd ki a hiányos szólást! Mi a kapott szólás helyes
magyarázata?

Hamar munka … jó.

A. A sebtében összecsapott munkánál sokszor elmarad a siker.
B. Érdemes villámgyorsan dolgozni.
C. A pihenés a legfontosabb minden munka után.
D.Mindent csak lassan érdemes elvégezni.

4. Állítsd helyes sorrendbe az összekeveredett szótagokat!
Melyik szó nem illik jelentése alapján a többi közé?

A. le mé nyes le     B. sett ra e talp     C. la csa ta fin     D. lel mes é

5. Fejtsd meg a keresztrejtvényt, majd ragaszd a szürke oszlop
szavát a következõ szavak végére! Hol kapsz értelmes szót?

A. galamb B. bivaly C. kecske D. fecske

6. Mely szavak kerülnek a zárójelek közé? A szabályt a fenti szó-
párokban keresd! Melyik nem szerepel a megoldások között?

KÁSA (KÁROS) ROSTOS TRAFÓ (FÓKA) SONKA
BOHÓ (…) KORSÓ                     SIKER (…) HITES

AKÁC (CÁPA) ALAP
KÍNÁL (…) ÁRAM

A. LÁMA B. KERTES C. BORSÓ D. BOKOR 

7. Melyik szólásunk jelenti azt, hogy valaki zsugori?

A. Megette a kenyere javát. B. Káposztalé van a fejében.
C. Fogához veri a garast. D. Köti az ebet a karóhoz.

8. Írj a nyelvi tükör másik oldalára! Melyik a hiányzó szavak
helyes sorrendje?

A. 1. bál, 2. telek, 3. merev, 4. kár
kelet    láb 1.   2. B. 1. bál, 2. terek, 3. merek, 4. kár

verem   rák 4.   3. C. 1. báb, 2. telek, 3. merev, 4. rák
D. 1. bál, 2. terek, 3. merev, 4. kár

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

9. Egészítsd ki az állatok nevét j-vel, illetve ly-vel! Hová kerül ly?

A. mo… B. rá…a C. für… D. karva…

10. Egészítsd ki a neveket a hiányzó betûkkel! Ha a beírt betûket
helyes sorrendbe rakod, egy újabb szót kapsz eredményül.
Jelöld a rokon értelmû kifejezését!

Ká_ádi Sándor, Bened_k Elek, Mó_a Ferenc,
Csuká_ István,  Osvát Erzs_bet

A. tevékeny B. csöndes C. szorgos D. dolgos

11. Pótold a hiányzó l vagy ll betût! Hová kerül ll?

A. má…ó B. szava…ó C. vasa…ó D. kanda…ó
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1. A kutya rokon értelmû szava.
2. Kenyérsütõ foglalkozás.
3. A pillangót így is ismerjük.
4. Vízi közlekedõ eszköz.

1.

2.

3.

4.


