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

13. Melyik szó illik a hiányzó helyre?
gyáva – merész, hazug – õszinte, érdekes – …

A. izgalmas B. egyhangú C. unalmas D. kesernyés 

14. Alkoss szavakat a betûkbõl! Hol sikerül?

A. K N E Õ T S (állat) B. É Á O SZ M S R (foglalkozás)
C. L I B O R I K (zöldség) D. C N R E D E B N (magyar város)

15. Rendezd át az alábbi szavak betûit úgy, hogy újra értelmes
szavakat kapj! Hol  sikerülhet?

A. SZERET B. APÁLY C. KARNAGY D. TOROS

16. Melyik kifejezésbe illik az eb szó szinonimája?

A. … baja sincs    B. …-egér harc    C. …futtában    D. …eszû

17. Cseréld ki a szavak kezdõbetûjét sz-re! Hol nem kapsz
helyesen leírt szót?

A. sakál B. pólya C. lelõ D. habja

18. Melyik szó illik jelentése alapján a sorba?
kevély, pökhendi, rátarti

A. dölyfös B. gõgös C. nagyszájú D. házsártos

19. Illeszd ugyanazt a betût a következõ szavak elé úgy, hogy a
kapott kifejezések is értelmesek legyenek! Melyik így kapott
szó szófaja lehet ige?

A. cet B. szed C. lég D. rõt

20. Melyik szólás jelenti azt, hogy megsértõdik, megbántódik
valaki?

A. A szívére veszi. B. Felhúzza az orrát.
C. Olajra lép. D. Kihúzza a gyufát.



1. Olvasd el Mentovics Éva A méhecskék címû versének részletét!

Virágnektárt gyûjtöget Rászállnak a virágok
az egész család. sárguló kelyhére,

Befogva a dolgozók s elhordják a virágport
szorgalmas hadát. kaptáruk mélyére.

Rakd helyes sorrendbe a verssorok vastagon szedett betûit!
Melyik szó lesz az így kapott kifejezés rokon értelmû megfelelõje?

A. télutó B. húsvét C. nyárelõ D. tavasz

2. Olvasd el újra a verset! Melyik állításom igaz?

A. A nektár virágszirmok összessége, a kaptár pedig a virágok szára.
B. A kaptár szó a méhész lakását jelenti, a nektár pedig a virágpor

másik neve.
C. A nektár a virágok levelén összegyûlt páracseppekbõl képzõdik,

a kaptár pedig a darázsfészek népies elnevezése.
D. A nektár a virágokban található édes nedv, a kaptár pedig a

méhek számára készített lakhely.

3. Melyik mesteremberrõl szól a nyelvtörõ?

Kiskerekes kerekét kereken kerekíti kerekre.

A. a kádárról     B. a bognárról     C. a tímárról D. a mészárosról

4. Melyik betûvel tudod kiegészíteni a szavakat úgy, hogy újra
értelmes kifejezéseket kapj?

ITAT,   RITA,   EVÉS,   ARÁM

A. L B. K C. V D. Ó

5. Egy közmondás mássalhangzóit láthatod sorrendben. Mi a
jelentése?

HZG MBRT HMRBB TLRK, MNT SNT KTYT.

A. Rövid idõ alatt leleplezik azt, aki nem mond igazat.
B. Néha nem fogadják szívesen az igazságot.
C. Könnyû beleszólni mások dolgába.
D. Ha egyszer hazudik valaki, legközelebb sem hisznek neki,

hiába mond igazat.

6. Melyik betûsor tartalmazza maradéktalanul a hiányzó betûket
az elõzõ feladat közmondására vonatkozóan?

A. A EI OO A ÓIÁ IA EEE
B. A AU EE AAA ÚÓÉI  I A ÁA UÁ
C. A AU EE AAA UOÉI  I A ÁA UÁ
D. A AU EE AAA ÚOÉI  I A ÁA UÁ

7. Az állatiskola melyik osztályában írta le minden tanuló
helyesen a nevét?

A. víziló, szunyog, orvszarvú, nádírigó, marabu
B. viziló, szúnyog, orrszarvu, nádírigó, marabú
C. víziló, szúnyog, orrszarvú, nádirigó, marabu
D. viziló, szunyog, orszarvu, nádirigó, marabú

8. Hová kell j-t írnunk?

A. cserme… B. cser…e C. cseké… D. csigo…a

9. Egy kis matek! A két meghatározásnak megfelelõ szó között
csupán egy betû a különbség. De melyik?

… + a horgászbot része = zöldségféle

A. p B. i C. t D. b

10. Folytasd a szótagláncot mind a két irányban! Melyik lesz a jó
megoldás?

… – tusa – saru – ruha – hamu – …

A. Samu, múlik    B. pertu, munka    C. tatu, muhar    D. tuskó, mulya

11. Melyik hangszer a kakukktojás a megszólaltatási módja alapján?

A. kürt B. cselló C. trombita D. tilinkó

12. Juss el a VÍZ szótól a JÉG szóig a felismert szabály alapján!
Melyik a két hiányzó szó?

VÍZ – VÁZ – … – … – RÉG – JÉG

A. RÁK – KÉR B. RÁZ – RÁG
C. ZÁR – ÉRD D. RÁZ – GÁZ
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