12. Cseréld ki a j-t ly-re, s változtasd meg az alapszó betûrendjét! Hol
lehet helyesen írt szót alkotni? (Minden betût fel kell használni!)
A. vámja
B. döfj
C. hajós
D. kérje
13. Hol lesz értelmes a szó akkor is, ha a szó végi hosszú
mássalhangzó röviddé válik?
A. ideáll
B. eressz
C. varr
D. kutass

Kedves Versenyzõ!

14. Rövid vagy hosszú u? Hová kerülhet bármelyik?
A. b…ra
B. fal…
C. h…zat
D. ágy…
15. Válaszd ki a helyesen leírt szavakat! Rakd helyes sorrendbe a
kiválasztott szavak második betûjét! Mi lehet az így kapott szó
szinonimája?
imádkozik, kátyu, seregéj, útjelzõ, haggyuk,
kajtat, vályat, otthonka, eggyütt
A. rõt

B. fakó

C. gyanús

D. fénytelen

16. Melyik szóban tudod kicserélni az ly-t j-re úgy, hogy újra
helyesen leírt szót kapj?
A. vályú
B. hely
C. rigolya
D. estélyi

A. MÉR

B. LEÉL

C. RÓKA

D. ARAB

19. Egészítsd ki a szólást, hogy ezt jelentse: összevissza beszél
mindenfélét!
… összehord.
A. Kígyót-békát
B. Tücsköt-bogarat
C. Hegyet-völgyet
D. Hetet-havat
20. Melyik szóból kaphatunk újra értelmes szót egyetlen betûje
elhagyásával?
A. magnó

B. paraszt

C. kérdés

D. dobaj

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

4. osztály

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

nyelvÉSZ

nyelvÉSZ döntõ

17. Összekeveredtek a következõ rovarok neveinek betûi. Tedd
õket helyes sorrendbe, de vigyázz, mert egy betû mindenütt
felesleges! Hol van felesleges magánhangzó?
A. sz, á, cs, b, e, g, e, o, r, r
B. õ, r, a, h, é, i, s, c, n, c
C. v, k, n, ö, gy, h, ö, s, a, r, a
D. é, t, i, c, á, r, k, a, b, a, g, o

Szeretettel üdvözöllek a

1. Olvasd el Kéri Ferenc Madarak címû versének részletét!
Morzsát szórok az udvarra,
Sok kis veréb repül arra,
Csipegetik,
Mind megeszik,
S belefognak madárdalba.

Pusztán dalol a pacsirta,
A zenéjét maga írta,
Szikek között,
Mezõ fölött,
Örömét is belesírja.

Mi a szik szó helyes magyarázata?
A. Vízparton élõ növény.
B. Bokrok és cserjék régi neve.
C. A békalencse népies elnevezése.
D. Magas sótartalmú, gyenge minõségû talaj.

2. Pótold a hiányzó betûket! Melyik betûsorban van a megoldás?
A magányos t_rista felrakta az _tipo_ászát. A kala_z b_ztatta,
hogy a legjobb helyet kapta, ahol nincs zsiva_. Bár az olvasnivalót
kevese_te, de b_zott benne, hogy kitart a végá_omásig.
A. ú, ú, dgy, ú, í, j, l, í, l
C. u, u, ggy, ú, í, ly, ll, i, ll

B. u, ú, dgy, u, i, j, ll, í, ll
D. u, ú, ggy, u, i, j, ll, í, ll

A. olcsó – paripa
C. ajándék – ló

B. kölcsön – táltos
D. drága – fog

4. Melyik nevet nem tudod – toldalékos formában sem – beilleszteni
valamelyik hiányos szólásba, illetve közmondásba?

A. Mátyás

B. Mihály

C. Kata

D. Luca

5. Hogyan lesz a SORS-ból RÁGÓ? Mindig egy betût változtatunk meg úgy, hogy minden lépésnél értelmes szót kapjunk.
Melyik szó illik a kipontozott helyre? (A lépések során a
betûket átrendezhetjük!)
SORS – ORSÓ – … – RÁGÓ
A. roló

B. rugó

C. góré

D. órás

A. Kerekeket gyártó mester.
C. Vásznakat szõ.

B. Hordókat készítõ mester.
D. Kereskedéssel foglalkozik.

7. Csacsi-pacsi játék. A meghatározások segítségével két olyan szót kell
találnod, amelyek csak kezdõbetûjükben térnek el egymástól (pl.:
szamárkézfogás = csacsi pacsi). Melyik a két eltérõ kezdõbetû?
nem keskeny töltött sütemény = ?
A. T – R

B. Z – P

C. SZ – B

D. H – K

8. 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

9. Keresd meg a szabályt! Mi lesz a sorozat utolsó eleme?
ÉNEK, TEA, ÕZ, MINTA, TITOK, ?
A. KAPU

B. ÖLEB

C. ÕKELME

D. HAMU

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

10. Képezz párokat az ellentétes jelentés alapján! Mi lehet a párja
az egyedül maradt szónak?
színgazdag szûkmarkú bõséges fakó lomha szegényes fürge
A. fukar

B. adakozó

C. jótékonykodó

D. fösvény

11. Egyes szótagokat jelekkel helyettesítettem. Hol kapsz helyesen
leírt szót?
A. BÓ♦
B. TU♥
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C. GOMO♥ D. SZÓ♦

4. osztály

Könnyû … táncba vinni. Lassan készül, mint a … széke.
Amit Misi megtanult, … sem felejti.

Olvasd össze a szürkén szedett oszlop betûit! Mi igaz a megfejtésre?

nyelvÉSZ döntõ

3. Melyik szópár található az eszperentére ferdített szólás eredeti
olvasatában?
Fedezetmentesen szerzett gebe nyelve mellett s felett leselkedve ne
kereskedj!

6. Keresd meg a meghatározások helyét a rejtvényrácsban! (A
kétjegyû mássalhangzó két négyzetrácsba kerüljön!)
a) Kicsinye az ebihal.
b) Kicsi vízfolyás.
c) Egyik végtagunk.
d) Éles szerszámmal füvet vág.
e) Gyorsan beszél.

