
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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13. Rövid vagy hosszú? Melyik szóba kell kettõzött mással-
hangzót írni?

A. sza…ag (l)  B. kilogra… (m)  C. mi…iliter (l)  D. o…szarvú (r)

14. Egészítsd ki a növényneveket ly vagy j betûvel! Hová kerül ly?

A. nadragu…a B. para… C. zsá…a D. má…va  

15. Melyik szópár tartalmaz rokon értelmû kifejezéseket?

A. gõgös – kevély B. makacs – csökönyös
C. tehetõs – jómódú D. szorgos – szerény

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

A. sakál B. pólya C. kelõ D. hint 

17. Folytasd mind a két irányban a szótagláncot! Melyik szópár
lehet a megfelelõ?

… varsa, sarok, rokka, …

A. varjú, …, kapa B. csavar, …, kavics
C. kavar, …, kacsint D. rovar, …, kattog

18. Egyetlen betû megváltoztatásával keress új szót a meghatá-
rozásoknak megfelelõen! Hol sikerült találni?

A. simít – éles hangot hallat B. bõg – csomó
C. kóros – éhes gyomor teszi D. hõs – felesége van

19. Melyik szónál tudsz az rr helyére r betût írni, hogy újra
értelmes szót kapj?

A. várrom B. arra C. erre D. varr 

20. Melyik betû mutatkozhat be így?

Mindkét ábécébeli szomszédom rövid magánhangzót jelölõ betû.

A. h B. û C. ó D. ú



1. Olvasd el Osváth Erzsébet Ló címû költeményének egyik
részletét! Mi az abrak szó helyes magyarázata?

Sörényem hosszú, borbély nem bántja.
Farkamat a szél szertecibálja.

Abrakot eszem, vágtatok fürgén,
A félvilágot átalrepülném.

A. A réten frissen lelegelt fû.
B. A learatott gabona megszárított szára.
C. A kockacukor régies elnevezése.
D.Apró növényi szemekbõl álló állati eledel.

2. Egy szólás mássalhangzóit láthatod sorrendben. Egészítsd ki
a hiányzó betûkkel! Kire használjuk a szólást?

…t…tj…  …z   …g…r…k…t.

A. Aki szereti az állatokat. B. Arra, aki pityereg.
C. Ha valaki fél a rágcsálóktól.      D. Valaki állatokat gondoz. 

3. Alkoss magyar városneveket az összekevert betûkbõl! Betû-
rendbe állítva melyik kerül a harmadik helyre?

A. DEUBASTP   B. GESZDE   C. OPSRNO   D. OOLNKSZ

4. Egészítsd ki a mondatokat a megfelelõ szóval!

Ez a … nem sokkal kisebb a mi községünknél. Kár, hogy kevés
benne a fehér … ház. A piacon az … mindig friss. Nem mindig
a drágább, azaz a magasabb … a jobb.

A. falú, falu, árú, áru B. falú, falú, árú, árú
C. falu, falu, áru, áru D. falu, falú, áru, árú

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

A. szúnyog, borjú, marabú, karvaly, kengurú
B. keselyû, borlyú, marabú, karvaly, kengurú
C. szúnyog, borjú, marabu, karvaly, kenguru
D.szunyog, borjú, marabú, karvaly, kenguru

6. Melyik szó elválasztása hibás?

A. könyv-kö-tõ     B. tû-zol-tó     C. ma-dzag     D. bok-szo-ló

7. Ugyanazt a szódarabot illesztve a pontok helyére, alkoss
értelmes szavakat! Mi a jelentése önálló szóként a beírt
szódarabnak?

te…,   …kes,   …egel

A. elfelejt B. megfázik C. rábukkan D. elveszít

8. Alkoss szavakat a szótagokból! Egy szótag mindenhol feles-
leges. A kimaradt szótagokból egy újabb kifejezés alkotható.
Melyik szó jelenti ugyanazt?

dám-gas-vi, mo-ri-rú-szo, cos-hor-mor, dog-hó-bol

A. egykedvû     B. szórakozott     C. zsémbes     D. magas

9. Keresd meg az összefüggést a nevek és a foglalkozások között!

Laci – cipész, Gabi – biológus, Zoltán – táncos   Ki a tanító?

A. Sanyi B. Tóni C. Pista D. Niki

10. Melyik szólás nem egészíthetõ ki testrésszel?

A. … szállt a dicsõség. B. Nagy … kerít valaminek.
C. Bogarat tett a … . D. Õ sem jobb a Deákné … .

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

11. Tegyél a szavakba egy római 50-nek megfelelõ betût! Hol
juthattál helyesen leírt szóhoz?

A. tol B. halak C. akó D. ék

12. Alkoss madárneveket az összekeveredett betûkbõl, de vigyáz-
va, mert három helyen találsz egy-egy fölösleges betût is!

cs ó g k ú a,   n sz é e i e n c r g,   m l e ü l f ü e,   t r a d u

Rakd helyes sorrendbe a felhasználatlan betûket! Hogyan
mondanád másképpen az így kapott szót?

A. ronda B. csúf C. akaratos D. álmodozó
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