12. Egy betû megváltoztatásával keress új kifejezést a
meghatározásnak megfelelõen! Hol sikerül találni?

A. tulipán – madár
C. sirály – uralkodó

B. pólya – vízen úszó jelzõeszköz
D. pinty – halfajta

13. Toldd meg egy vonással! Alakítsd át egyetlen ékezettel a szavakat úgy, hogy újra értelmesek legyenek! Hol sikerülhet?

A. irat

B. rugó

C. zug

Kedves Versenyzõ!

D. huzat

Szeretettel üdvözöllek a

nyelvÉSZ

14. Melyek azok a szópárok, amelyek rokon értelmû szavakat tartalmaznak?

A. sokszínû – felemás
C. furfangos – agyafúrt

B. idejétmúlt – régimódi
D. szeszélyes – bogaras

15. Az alábbi szópárok csak egy-egy betûben különböznek
egymástól. Hol igaz ez a szabály?

A. Ha k-val írom: összeeszkábál, ha v-vel, a közel ellentéte.
B. Ha c-vel írom, falra is szerelhetõ bútordarab, ha ó-val, vékony felsõruházat.
C. Ha ó-val írom: szerencsehozó tárgy, ha a-val, az út széle.
D. Ha e-vel írom: rágcsáló, ha í-vel, megfogad valamit.

A. marabu

B. fürj

C. varju

D. sirály

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

A. túr

B. röge

C. lesét

D. név

A. …tél

B. k…sér

C. d…csér

D. h…gít

19. A szavakba helyezz egy-egy K betût úgy, hogy visszafelé
olvasva értelmes szót kapj! Hol sikerülhet?

A. MÉR

B. LEÉL

C. RÓKA

D. ARAB

20. Hol lesz értelmes a szó akkor is, ha a szó végi hosszú
mássalhangzó röviddé válik?

A. ideáll

B. eressz

C. varr

D. kutass

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

3. osztály

18. Rövid vagy hosszú az i az alábbi igékben? Jelöld, ha rövid!

döntõjének résztvevõi között!

nyelvÉSZ döntõ

16. Melyik állatnév végén írtam helytelenül az utolsó betût?

Országos Anyanyelvi Tanulmányi Verseny

1. Olvasd el Veres Csilla Gesztenyefa címû versének részletét!

Szelíd még a vadgesztenye lombja,
Nevet a nyár, nincsen semmi gondja.
Majd ha õsz jõ, bálba megy,

Mérges lánynak vélheted,
Zöld ruhája helyett
Rõt kabátot szerez.

Rakd helyes sorrendbe a betûket! Az így kapott kifejezések
közül melyiknek nincs ellentétes jelentése a versben?
A. dva

B. roosgsz

C. sbuúl

D. todnygu

7. Pótold a hiányzó betûket! Ha megfelelõ betûket írsz be és ezeket összeolvasod, egy szólást kapsz eredményül. Mi a jelentése?

_abát, _ram, _apul, _don, _erely, _lku, _ibegõ, _cska, _áva, _bra, _olt
A. Fölényesen viselkedik.
C. Nagyon hangosan nevet.

B. Kiderül a valódi szándéka.
D. Hangosan horkol.

8. Keresd a szótagoláson alapuló szabályt! Melyik szóval
folytatható a sor?

2. Milyen kabátot szerez zöld ruhája helyett a fa?

mulató, lakoma, kocsonya

A. Tarkabarkát. B. Lyukasat, néhol egy-egy levéllel foltozva.
C. Fakó színût, kissé kopottat. D. Vörös színût, enyhén barnásat.
3. Egészítsd ki a szólást a hiányzó szóval! Mit jelent a szólás?

Körmére … a munka.

A. Nagyon gyorsan dolgozik.
B. El sem kezdte a feladatot. C. Sok hibát ejt a munkájában.
D. Kevés ideje marad a feladat befejezésére.

C. csoroszlya D. nyavalya

9. Egybõl három. A PAKOL igébõl hozz létre 3 új igét egy-egy
betû beszúrásával! A betûket ugyanoda toldd be! Melyik
jelentést nem lehet így megkapni?

A. barátian megvereget
C. összeilleszt

B. jármûvel letáboroz
D. patára fémet szegez

10. Rakj rendet az összekeveredett szótagok között! Melyik szó
nem illik a többi közé?

A. ta lak tó

B. sé bõ ges C. dós a ki

D. ve le ses

A RA KÁS TÕ FI RANY PE WEÖ MÓ CSU
A. RÖS

B. RES

C. RÖES

D. REÖS

természetes kerítésként szolgáló leveles élõlény = ?
A. T – L

B. CS – H

C. S – N

D. B – K

6. Fejtsd meg a találós kérdést! Melyik betû nem található meg
a megfejtésben?

Legyen zoknin, vagy egy fogon,
Próbálom, de meg nem fogom,
Folytonosságnak hiánya,
Egyiknek sem a mintája.

A. u
C. k

B. j
D. ly

11. Keresd meg a meghatározások helyét a rejtvényrácsban! Mi
igaz a szürkén szedett oszlop szavára?

a) Egyik tiltószavunk.
b) Csigafajta.
c) Csodás történet.
d) Naplemente másképp.
e) Esõben nõ.
A. Nõi mellényt jelent.
B. Zsinóros felsõkabát a jelentése.
C. Csak azonos magánhangzók találhatóak benne.
D. Nincs benne hosszú mássalhangzó.

3. osztály

5. Csacsi-pacsi játék. A meghatározás segítségével két olyan szót
kell találnod, amelyek csak kezdõbetûjükben térnek el egymástól
(pl.: szamárkézfogás = csacsi pacsi). Melyik a két eltérõ kezdõbetû?

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

nyelvÉSZ döntõ

4. Ha a megfelelõ szótagokat egymás mellé rakod, híres írók,
költõk vezetéknevét kapod eredményül. Egy szótag kimarad. Melyik szótaggal egészíthetõ ki a hiányos családnév?

A. csordogál B. kokárda

