
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!
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16. Melyik összetett szó helyesírása hibátlan?

A. igazgatóhelyettes B. húszéves
C. menedzser-asszisztens D. korosztály

17. Melyik szóalak lehet többes számú fõnév is, egyes számú
fõnév is?

A. diák       B. igazgatói C. fagyok D. telek

18. A többszörösen összetett szavak közül melyiket írtuk helyesen?

A. agyér-elmeszesedés B. határátkelõhely
C. levelezõlap-árusítás D. újságíró-igazolvány

19. Hol kapcsolódnak helyesen a -val/-vel ragok?

A. Kölcsey-vel B. Rátzcal
C. Takátscsal D. Shakespearerel

20. A következõ földrajzi neveket toldalékokkal láttuk el. Hol
hibáztunk?

A. Tallinn-nal B. London-nak
C. San Marinó-i D. Csongrád megyei

21. Híres szavak. Válaszd ki, amelyik helyesen van írva!

A. hírnök B. hírdetés C. híresztel D. hírhedt

22. Melyik szó rövidítése után nem kell pontot tenni?

A. centiméter B. december
C. forint D. észak

23. I vagy í? Jelöld, ha rövid i hiányzik!

A. am…nosav B. b…ztat
C. na…v D. b…boros

24. Melyik szóalak azonos alakú?

A. toll B. nyúl C. terem D. fül



1. Hol dolgozik a porkoláb?

A. börtönben B. kovácsmûhelyben
C. szántóföldön D. cipészmûhelyben

2. Hogyan dolgozik az, aki kevés igyekezettel, csak a látszat
kedvéért végzi a munkáját?

A. módszeresen
B. zökkenõmentesen
C. ahogy a csillag megy az égen
D. tessék-lássék módon

3. Az alábbi szavak közül melyik nem igenév?

A. nyitva B. nyitás C. nyitni D. nyitván

4. Ismered a hangszereket? Melyik szópár lóg ki a sorból?

A. gordonka – cselló
B. fuvola – fanfár
C. nagybõgõ – gordon
D. brácsa – mélyhegedû

5. A következõ alaktani képlet melyik szóra illik?

szótõ + képzõ + rag

A. valakikrõl B. hegységek
C. képtelenné D. tolladat

6. Az alábbi szóösszetételek közül melyik a mellérendelõ?

A. rúgkapál B. madárlátta
C. madárdal D. favágó

7. Melyik szóban érvényesül kiejtéskor részleges hasonulás?

A. nénje B. bátyja C. öccse D. ángya

8. J vagy ly? Melyik a kakukktojás?

A. bó…a B. ró…a C. pó…a D. szó…a

9. Melyik szó helyesírásában nem találtál hibát?

A. szallag B. csallán C. mállik D. vállik

10. Jól ismered az elválasztás szabályait? Melyik szó elválasztása
hibás?

A. me-ne-dzser B. bod-za-szörp
C. kor-osz-tály D. ka-taszt-ró-fa

11. Az alábbi tulajdonnevek közül melyik helyesírásában találtál
hibát?

A. Dominikai Köztársaság B. Rákóczi Fasor
C. Habsburg Birodalom D. Nemzeti Múzeum

12. Kinek tartozott egy úttal az, aki hiába ment valahová?

A. a manónak B. az ördögnek
C. a boszorkánynak D. a sárkánynak

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

13. Népi játék. Cserélj ki minden mássalhangzót a zöngésség
szerinti párjára – már ha van neki! Hol kaptál értelmes szót?

A. bolgár B. görög C. török D. orosz

14. Melyik igealakra lehet igaz az állítás?

E/1., jelen idejû ige.

A. kentek B. mentek
C. mentem D. legyek

15. Több olyan szavunk van, amelyet – jelentéstõl függõen –
másképpen kell elválasztani. Melyik szó ilyen?

A. hangár B. felül C. megint D. beles
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