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

11. Melyik szót szótagoltam hibásan?

A. mos-to-ha B. mos-o-da C. mos-dó D. mos-o-lyog

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

A. …ók B. …ánt C. …ont D. …ólya

13. Írd a pontok helyére azt a szótagot, amelyik ételízesítõt is
jelent. Hol sikerülhet?

A. folyo… B. hát… C. fel… D. …gor

14. A számok betûket jelentenek. Hol adnak értelmes szót?

M= 2          R = 3          É = 4

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

15. Szúrj a szavak második mássalhangzója után egy m betût!
Hol kapsz újra értelmes szót?

A. karos B. koros C. havas D. terel

16. Bontsd szótagokra a szavakat! A szópárok elsõ szótagjait
olvasd össze! Hol kaptál hibátlan új szót?

A. akad – nyuszi B. ketrec – õszi
C. havas – mutat D. pata – rajta

17. Alkoss a szótagokból állatneveket! Mi lehet a párja a ki-
maradt szótagnak, hogy szintén állatnevet kapjunk?

SÓ-  LAJ-  MA-  PÁR- -DUC  -HÁR  -LYOM

A. -JOM B. -KOG C. -MUT D. -GOR

18. Melyik betûsorból lehet két különbözõ hárombetûs szót is
alkotni?

A. oms B. opr C. ssá D. tto



1. Olvasd el Kányádi Sándor Erdõn jártam címû versének
részletét!

Erdõn jártam,
málnát szedtem,
amit szedtem,
mind megettem,
üres a kaska,
mit csináljak,
mit mondjak anyámnak,
ha megkérdi,
hol a málna,
miért üres
a kosárka?

Melyik szó jelenti ugyanazt, mint a versben szereplõ kaska szó?

A. csupor B. hátizsák C. kosár D. kanna

2. A következõ betûsorok egy-egy foglalkozás nevét rejtik,
azonban egy-egy betû felesleges. Keresd meg a foglalkozások
nevét! Ha a felesleges betûket helyes sorrendbe rakod, egy
újabb mesterségnevet kapsz.

VARKGA,  POSÉTÁS,  PORVOS

Melyik tárgy kapcsolódik a megtalált negyedik foglalko-
záshoz?

A. csizma B. fûrész C. kemence D. hordó

3. Milyen a madárlátta kenyér?

A. Olyan, ami emberi fogyasztásra nem alkalmas.
B. Olyan, amilyet a szabadban fogyasztottak el.
C. Olyan, amit maradékként hazavittek.
D.Olyan, ami különleges lisztbõl készült.

4. Pótold az állatnevek kezdõbetûjét! Rakj köztük (betû)ren-
det! Melyik állat kerül a harmadik helyre?

A. …igó     B.…alamandra C. …iketfajd D. …amár

5. Állítsd helyes sorrendbe az összekeveredett szótagokat!

go zsu ri

Melyik szó jelenti ugyanazt, mint a megoldás?

A. jószívû B. sovány C. apró D. irigy

6. Olvasd el a találós kérdést!

Aki utánam kutat,
A földbe fúr mély kutat.
Harmat vagyok fûszálon,
A követ is kivájom.

Melyik betû fölösleges a megfejtés kirakásához?

A. z B. i C. í D. v

7. Néhány mesehõs nevének egyes betûit láthatatlan tintával
írta egy tréfás kedvû manó. Pótolj!

Hüve…k Matyi,   Cs…zm…s Kandú…,   A két bor… ökröcske

Alkoss értelmes szót  a beírt betûkbõl! Mit kaptál eredményül?

A. Egy növény nevét. B. Egy madárnevet.
C. Egy lánynevet. D. Egy város nevét.

8. Melyik szó nem illik a sorba a jelentése alapján?

A. száguld B. lohol C. hadar D. rohan

9. A HÓOLVADÁS szó betûibõl kirakható több új szó is, de
egy nem a felsoroltak közül. Melyik az?

A. lovas B. hálós C. valós D. lovász

10. Mely szavakkal egészíthetõ ki a szótaglánc?

…, KAPA, PATA, TAKAR, …

A. KATI – KARMOL B. MOKKA – RABOL
C. TARKA – KARCOL D. SONKA – ARANY
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