16. 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

17. Hol kapcsolódik helyesen a -val/-vel rag?

A. Széll-lel
C. 9-el

Kedves Versenyzõ!

B. Móriczcal
D. Móriccal

Szeretettel üdvözöllek a

18. Az alábbi szavak közül melyik fõnévi igenév?

A. halásznunk
C. halászniuk

B. halásznánk
D. halásznom

B. kick-box
D. lovaspóló

20. Melyik szólásból hiányzik számnév?

B. Minden csoda … napig tart.
D. … disznó makkal álmodik.

21. Az alábbi igék közül melyik feltételes módú?

A. mennek

B. mennék

C. mennétek D. mennél

22. Az alábbi felszólító módú igék közül melyiket írtuk
helyesen?

B. nõjjön

C. keljen

D. kelljen

23. Mi lehet a szószátyár ellentéte?

A. hallgatag

B. cserfes

C. szófukar

D. pletykás

24. Melyik szóban érvényesül kiejtéskor a teljes hasonulás elve?

A. tudja

B. kétség

C. bátyja

D. hagyjad

7. osztály

A. rójon

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

nyelvÉSZ 1. forduló

A. … lúd disznót gyõz.
C. Nem enged a …ból.

Országos Anyanyelvi Tanulmányi Verseny
1. fordulójának résztvevõi között!

19. Melyik sportágban rejtõzik személyes névmás?

A. gyepteke
C. erõemelés

nyelvÉSZ

1. Ebben az évben mikor volt újév napja? Válaszd ki a hibátlan
helyesírású alakot!

A. 2013. január 1-én
C. 2013. Jan. 1-jén

B. 2013. január 1-jén
D. 2013. január 1.-én

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

A. serény

B. rest

C. szorgos

D. buzgó

3. Mi a toldalékok helyes sorrendje a következõ szóban?

barátságosabbakat
A. K+K+J+J+R
C. K+J+J+R+R

B. K+K+K+J+R
D. K+K+J+J+J

4. JJ vagy LLY? Melyik szó lóg ki a sorból?

A. ki…ebb

B. zsö…e

C. vi…og

D. u…ong

5. Mit jelent a következõ szólás?

B. félénk

C. hallgatag

D. szíves

B. Kossuth-szobor
D. Kossuth-Szobor

8. A régi vásárok résztvevõi bújtak meg az anagrammákban!
Melyik volt közülük a szövetárus?

A. SUTVONYATMÁ
C. SFÕRÖ

C. bögre

D. lajtorja

10. Így vagy úgy? Néha elbizonytalanodunk, ha ugyanannak a szónak kétféle írásmódjával találkozunk. Az alábbi szópárok közül melyik az, amelyben mindkét alak helyesírása megfelelõ?

A. kacsingat – kacsintgat
C. csókolózik – csókolódzik

B. fent – fennt
D. higgy! – higyj!

11. L vagy LL? Melyik szó lóg ki a sorból?

A. szétmá…ik

B. ha…ucinál

C. á…talános

D. szaká…as

12. Mit tesz az, aki a szólás szerint kötélnek áll?

A. Kötélmászásra készül.
B. Egyenesen áll.
C. Rábeszélésre nagy nehezen megtesz valamit.
D. Kötélhúzásra készül.

B. KMOOLSOP
D. ÁZESMÉCSKAOS

A. öt

B. zug

C. vet

D. sok

14. Ugyanazt a hárombetûs szót illeszd be a kipontozott helyre,
és így négy értelmes szót kapsz! Mi igaz erre a szóra?

járvány…ház, éhen…ász, gyermek…us, bu…epülés
A. zöngés hanggal kezdõdik
B. tartalmaz kétjegyû mássalhangzót
C. jelentése: idõ
D. magánhangzója hosszú

7. osztály

7. Melyik a helyesen írt formája egy Kossuthot ábrázoló
szobornak?

A. Kossuth szobor
C. Kossuth Szobor

B. csupor

Többszörös választás. (A következõ feladatoknak egy vagy több
helyes megoldása van. Mindet jelöld!)
15. U vagy ú? Jelöld, ha ú írandó!

A. gyan…

B. káty…

C. tan…

nyelvÉSZ 1. forduló

B. Elvette más élelmét.
D. Egyszerre sokat evett.

6. A következõ melléknevek közül melyiket nem igébõl
képeztük?

A. maradi

A. findzsa

13. Nyújtsd meg a megadott szavak magánhangzóját! Az
átalakítás után melyiknek nem változott meg a szófaja?

Megette a kenyere javát.
A. Nagyon éhes volt.
C. Megöregedett.

9. Melyik szó lóg ki a szinonimasorból?

D. hind…

