
Kedves Versenyzõ!
Szeretettel üdvözöllek a

nyelvÉSZ
Országos Anyanyelvi Tanulmányi Verseny

megyei fordulójának résztvevõi között!

Remélem, jól felkészültél a megyei fordulóra, és sikerül továbbjutnod
az országos döntõbe! Nem kell sietned! A nyugodt munkához 45 perc
áll rendelkezésedre. 

És most koncentrálj a kérdésekre! Jó munkát kívánok!
Bendegúz
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13. A számok betûket jelentenek. Hol adnak értelmes szót?

2 = L     3 = SZ     4 = E

A. 4 3 4 2 B. 3 4 2 4 2 C. 2 4 3 4 2 D. 3 4 3

14. Melyik közmondást nem ferdítettük el?

A. Aki korán kel, kincset lel.
B. Mindenütt jó, de legjobb otthon.
C. Egy gólya nem csinál nyarat.
D. Sok jó ember kis helyen is elfér.

15. Ha a helytelenül elválasztott szavak betûjelzéseit helyes
sorrendbe rakod, végeredményül egy állatot kapsz.

rizs-zsel (Z), méz-es (J), ing-gomb (E),
hat-tyú (O), sert-és (Ú), szán-tó (T),
saj-ttal (R), fris-sen (H), sakk-kal (B)

Melyik állat kicsinye a megfejtett állat?

A. a birkáé     B. a szarvasmarháé     C. a lóé     D. a szarvasé

16. Mit csinál az, aki csipkelõdik?

A. halkan beszél    B. kötözködik    C. suttog    D. élcelõdik

17. Melyik az a szópár, amelynek mind a két tagját ki tudod
egészíteni ugyanazzal a mássalhangzóval úgy, hogy a két
kapott szó is értelmes lesz?

A. ág – ügy B. old – él C. ki – hõ D. ég – ár

18. Jelöld, ha ellentétes jelentésû szavakat tartalmaz a szópár!

A. együgyû – sokkoló B. cingár – behemót
C. vándor – kóbor D. gyáva – merész



1. Olvasd el Mentovics Éva Késik a tavasz címû versének
részletét!

Tavasszal a három barát
– …, …, … –

Telipakolt három zsákot,
S cipelte a meleget…

Rakj rendet a nevek betûi között! Melyik név nem illik a
három barát közé?

A. ZSFEJÓ   B. RÁSNOD   C. KEEENLM   D. KEEENDB

2. Melyik szó nem illik a szóláncba?

MÉH,  HAS, …, RÁCS, CSÕR

A. SÍR B. SÁR C. SZÚR D. SOR

3. Radírpók mely betûket radírozta ki a mondatokból?

Tava…i …ellõ ját…ik a bokr…kon. Kipa…a…ak a rügyek.

A. zs, sz, sz, ó, t, nn B. sz, sz, sz, o, tt, n
C. sz, zs, ssz, ó, tt, n D. sz, sz, sz, o, tt, nn

4. Figyeld a szabályt! Folytasd a szóláncot!

óriás – törpe, vékony – vastag, kurta – hosszú, vidám – …

A. dús B. rút C. bús D. víg  

5. A madárnevek összekeveredett szótagjai között van egy-egy
fölösleges is. Próbáld megtalálni õket!

ke-dár-fecs, dal-ru-da, ma-lya-gó

A kimaradt szótagokat állítsd helyes sorrendbe! Melyik szó
jelenti ugyanazt, mint amit kaptál?

A. ciripelés B. zörgés C. csivitelés D. zümmögés

6. Mire használták régen a palatáblát?

A. vágtak vele    B. írtak rá    C. ettek rajta    D. esõ ellen védett

7. Az állatiskola melyik osztályában tudja leírni minden tanuló
hibátlanul a nevét?

A. kengurú, borjú, fürly, keselyû
B. kenguru, borlyú, fürj, keselyû
C. kenguru, borjú, fürj, keselyû
D. kenguru, borjú, fürj, kesejû

8. Zsuzsi pityereg, de hiába faggatják, nem mondja el senkinek
sem, hogy mi bántja. Egészítsd ki a szólást úgy, hogy ezt
jelentse!

… sem lehet belõle kihúzni.

A. Csavarhúzóval B. Reszelõvel
C. Csípõfogóval D. Harapófogóval

9. Párosítsd össze a szavakat a megfelelõ kérdõszóval! Melyik
szó illik a kimaradt kérdõszóhoz?

Máté,  tollal,  ezer,  világos,  Pesten
Hány?,  Milyen?,  Hol?,  Ki?,  Mivel?,  Hová?

A. Sopronban B. szobából
C. asztal alá D. kõbõl

10. Egészítsd ki ugyanazzal a magánhangzóval a hiányos
keresztneveket! Melyik a fiúnév?

A. …vett B. …da C. …mola D. …ván

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

11. Melyik szóból kaphatunk egyetlen betû betoldásával madarat?

A. csók B. fogj C. olló D. öv

12. Egészítsd ki a hiányos szavakat! Hová illik p és b betû egyaránt?

A. …ók B. …ár C. …ont D. …ólya
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