
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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17. Néhány szó visszafelé kimondva is értelmes. Mely esetben ad
az oda-vissza meghatározás ilyen szót?

A. fém – maró anyag B. rengeteg – hím állat
C. mesterség – égtáj D. befejezett – bútor

18. Így vagy úgy? Néha elbizonytalanodunk, ha kétféleképpen
leírt szóval találkozunk. Melyik szópárban helyes mindkét
szó írásmódja?

A. szalag – szallag B. hátrább – hátrébb
C. hidd el! – higgyed el! D. kacsintgat – kacsingat

19. T vagy tt? Esetleg is-is? Melyik esetben jó mindkettõ?

A. mene…el B. kerese…
C. bünte… D. csipe…nyi

20. Melyik utónévben rejtõzködik állat?

A. FLÓRIÁN B. GYÕZÕ
C. SEBESTYÉN D. ÁGOTA

21. Hol kapcsoltuk helyesen a -val/-vel ragot?

A. gépel B. gallyal C. Madáchcsal D. 9-el

22. Ha megtoldod a szavakat egy-egy ékezettel, melyiknek
maradhat változatlan a szófaja?

A. kor B. halt C. kar D. lap

23. Az alábbi népnevekben minden mássalhangzót cserélj ki a
zöngésség szerinti párjára – már ha van neki! Melyikbõl lesz
újra értelmes szó?

A. görög B. dán C. orosz D. török

24. Melyik szót írtuk a szóelemzés elve alapján?

A. község B. barátja C. különben D. tavaly



1. A következõ mássalhangzók közül melyiknek nincs zöngés
párja?

A. t B. f C. h D. p

2. Mit jelent a következõ szólás?

Rázza a rongyot.

A. felmos B. dicsekszik C. port töröl D. táncol

3. Melyik nem illik a sorba a jelentése alapján?

A. szürkül B. alkonyodik
C. sötétedik D. pirkad

4. Melyik összetett szóban találtál hibát?

A. díszszázad B. kulcscsomó
C. arccsont D. fénnyaláb

5. Pótold a következõ szavakban a hiányzó n vagy m betûket!
Honnan hiányzik m betû?

A. elle…ben B. szí…pad
C. közö…bös D. külö…bség

6. A következõ szavakat kiegészítheted j és ly betûkkel is! Az
így kapott szópárok esetében melyiknek a szófaja nem
változott meg?

A. bo…t B. csuk…a C. fog…uk D. szab…a

7. A következõ madárneveket is j vagy ly betûkkel egészítheted
ki! Melyik szó lóg ki a sorból?

A. papagá… B. sirá… C. harká… D. karva…

8. Melyik a helytelenül elválasztott szó?

A. pe-ches B. Veszp-rém
C. mé-gis D. foly-jon

9. Melyik szó helyesírása hibás?

A. intelligens B. szétmálik C. állandóan D. általános

10. Mit tesz az, aki elveti a sulykot?

A. sportol B. túlzásba visz valamit
C. növényt ültet D. nem csinálja meg a feladatát

11. Melyik szó lóg ki a szinonimasorból?

A. kukorica B. tengeri C. törökbúza D. pityóka

12. A következõ szópárok közül melyik az ellentétes jelentésû?

A. csekély – minimális B. faragatlan – tanult
C. terebélyes – hatalmas D. barátságos – szívélyes

13. Bu vagy bú? Pótold a szavak elejét! Melyik szó nem illik a
sorba?

A. …jdosó B. …zog C. …jócska D. …zogány

14. A felsorolt szavak közül melyiknek az utolsó eleme jel?

A. megbízhatóságot B. rojtjaitokra
C. elveszíthetne D. virágos

15. Betûrendbe sorolás esetén melyik szó áll elõbb? Keresd meg
a helyes sorrendben álló szópárt!

A. kassza – kaszinó B. Judit – Júlia
C. Tamás – Tamara D. mítosz – mitológia

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

16. Hogyan lesz a TAR-ból DÉR? Mindig egy betût változta-
tunk meg úgy, hogy minden lépésnél értelmes szót kapjunk.
Az egyes lépéseknél a betûk sorrendje is változhat! Melyik
szó kerülhet önállóan a kipontozott helyre?

TAR – RÚT – … – DÉR

A. RÁK B. RÚD C. RÉM D. RÉT
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