
Kedves Versenyzõ!

Szeretettel üdvözöllek a

nyelvÉSZ
Országos Anyanyelvi Tanulmányi Verseny

1. fordulójának résztvevõi között!

Remélem, jól szórakozol majd a feladatok megoldása közben, és sikerül
továbbjutnod a 2. fordulóba! Nem kell sietned! A nyugodt munkához 45 perc
áll rendelkezésedre. 

És most koncentrálj a kérdésekre! Jó munkát kívánok!
Bendegúz
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12. Változtasd meg az á betût e-re! Melyik esetben kapsz újra
értelmes szót?

A. fáj B. már C. pár D. láp 

13. Olvasd el a robotnyelven írt mondatokat! A robot csak szó-
tagolva tud beszélni. Hol nem hibázott?

A. Min-den-ki-nek se-gí-tek.
B. An-ten-ná-im van-nak.
C. A lám-pá-im vil-log-nak.
D.El-em-mel mû-kö-döm.

14. Melyik szóval folytatódhat a szótaglánc?

al-ma, ma-dár, dár-da, …

A. dajka B. dacol C. dalban D. daru

15. Melyik szó értelmes visszafelé olvasva is?

A. tök B. vet C. sok D. tér

16. Szópárokat írok. Jelöld, ha ugyanazt jelenti a szópár két
tagja!

A. gazdag – tehetõs B. ugrik – tréfálkozik
C. kevés – olcsó D. számtalan – sok



1. Olvasd el Osváth Erzsébet Az égi pék címû versének részletét!

Az égi pék habot ver.
Habos havon cinkenyom.
Cinke szökdel a havon.

Hogyan mondhatjuk másképp a szökdel szót?

A. röpül B. ugrál C. szalad D. cammog 

2. Melyik szóval folytatható a szólánc?

sár, rág, gép, …

A. jár B. pók C. kár D. áll

3. Melyik betûvel kapsz újra értelmes szavakat, ha a következõ
szavak elé illeszted?

ár, éke, ér

A. c B. d C. b D. s

4. Melyik szó nem illik a többi közé a jelentése alapján?

A. sovány B. vékony C. magas D. cingár 

5. Pótold a hiányos mesecímeket!

A r…ka és a gó…a,   Babszem Jank…

Mi lesz a helyes pótlás?

A. ó, ly, ó B. o, j, ó C. ó, ly, o D. o, ly, o 

6. Márton pityereg. Egészítsd ki a szólást úgy, hogy ezt jelentse!

Márton … az egereket.

A. siratja B. fürdeti C. itatja D. hívogatja

7. Milyen a mesebeli palota?

A. Libacombon ugró.
B. Kacsalábon forgó.
C. Strucclábon futó.
D.Kakassarkon táncoló.

8. Olvasd el Donászy Magda versét!

Piros vagyok.
Kerek. Édes.
Fõleg nyersen
egészséges.
Hanem õsszel
jól megfõznek,
szitán törni
alig gyõznek.
A kamrában
bizony, bizony
szép a piros
…

Az utolsó szót, ami egyben a vers címe is, elhagytuk.
Mi lehet a vers címe?

A. Paprika B. Cseresznye
C. Alma D. Paradicsom

9. Pótold a hiányzó ö vagy õ betût! Hová illik mindkettõ?

A. f…z B. z…ld C. t…r D. l…k

10. Alkoss a szótagokból vízi jármûveket!

CSÓ-  LA-  HA-  KA- -JÓ  -NAK  -JAK

Mi lesz a párja a kimaradt szótagnak, hogy szintén vízi
jármûvet kapjunk?

A. -POS B. -DIK C. -ZAC D. -TYAK

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

11. Mely szóban bújt el szám?

A. hegyes B. fölött C. határ D. korsó
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