
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. Ugyanaz az értelmes, hárombetûs szó hiányzik a kipontozott
helyekrõl. Keresd meg! Melyik meghatározás nem illik egyik
kapott szóra sem?

kó…,  há…ú,  hó…t

A. viszálykodás B. szeszély, különcködés
C. nemes ital D. vándor, gazdátlan

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

13. Kertészkedés. Melyik szóban bújt el konyhakerti növény?

A. dicséretek B. puskaporos
C. kibabrál D. csütörtök

14. Pótold a hiányzó e vagy é betût! Hova kerülhet bármelyik?

A. sz…les B. el...get C. eb...d D. v...ss

15. Valami közös bennük. Melyik szó illik az alábbiak közé?
(Segítség: magánhangzó-találkozó.)

tea, autó, briós, kies

A. fiú B. leány C. srác D. diák

16. Olyan szavakat gyûjtöttünk össze, melyekbõl egyetlen betû-
jük megváltoztatásával madárnevet kaphatunk. Melyikben
kell ehhez magánhangzót változtatni?

A. kecske B. ponty C. gálya D. hulló

17. A beteg Ildinek folyamatosan javul az állapota. Fejezd be a
mondatot a megfelelõ kifejezéssel, hogy ugyanezt jelentse!

Ildi …

A. fejlõdik. B. nyomja az ágyat.
C. lábadozik. D. gyógyul.

18. Vannak olyan szavak, melyekbõl akár az elsõ, akár az utolsó
betût vesszük el, értelmes szót kapunk. Melyik ilyen?

A. szúr B. kín C. sír D. csõr
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1. Olvasd el Charlie Mackesy A Kisfiú, a Vakond, a Róka és a Ló
címû regényének részletét Fazekas Sándor fordításában!

Az elején kezded? De hisz ez csodálatos! Én a közepén szok-
tam, az elejét mindig átugrom. Meglepõ, hogy írtam egy könyvet,
mivel nem is nagyon szoktam olvasni. Az igazság az, hogy nekem
nagy szükségem van a szöveget kísérõ képekre. A kép olyan, mint
egy sziget a szavak tengerében, ahol elidõzhetünk egy kicsit.

Ez a könyv mindenkihez szól, legyen nyolcvan- vagy nyolc-
éves. Én néha úgy érzem, hogy mind a kettõt rám lehet fogni.
Azt szerettem volna, ha ezt a könyvet bármikor és bárhol el-
kezdheted olvasni – akár a közepén is. Ha kedved van, bele-
firkálhatsz, vagy behajtogathatod a sarkait. Nem baj az, ha
látszik rajta, hogy sokat forgatják.

Mondd másképp! Melyik nem jelenti azt, hogy sokat forgatják
a könyvet?

A. gyakran lapozgatják B. sokszor nyitják ki
C. idõnként megpörgetik D. többen vagy többször olvasnak belõle

2. Kóddal = CVCCVC. A szavakban a magánhangzókat helyet-
tesítsük V betûvel, a mássalhangzókat C-vel! A szoktam szó a
helyettesítés után ilyen lesz: CVCCVC. Melyik szó nem
ugyanilyen?

A. kezded B. bárhol C. legyen D. látszik

3. Radírpók. Radírpók ki fogja radírozni az alábbi szavak legelsõ
betûjét. Melyik nem lesz ezután helyesen írt, értelmes szó?

A. legyen B. igazság C. szerettem D. nagyon

4. Ugyanazt a végére! Másoljuk a szó utolsó betûje helyére az elsõ
betûjét, de úgy, hogy közben az elsõ betû maradjon is a helyén!
Melyikbõl nem kapunk így értelmes szót?

A. kezded B. szól C. szöveget D. kicsit

5. Alkoss állatneveket a két csoport betûibõl! Mind a magán-
hangzók, mind a mássalhangzók sorrendben vannak. Sajnos
az egyik állat magánhangzói elkóboroltak. Keresd meg õket!

z b r  |  b l n  |  r sz l n  |  zs r f                   o o á  |  i á  |  e a

A. a á B. o a C. á a D. a á a

6. Lánc, lánc, szótaglánc. Folytassuk a szótagláncot mindkét irány-
ban! Mely szavakat válasszuk?

… – kóstol – tollas – lassú – …

A. bunkó, súrol B. okos, súlytalan
C. bank, susog D. bunkós, súlyos

7. Összekeveredtek a szavak szótagjai, rakd rendbe õket! 
Jelentése alapján melyik nem illik a többi közé?

A. ta lan lé ga B. kig nya láb
C. vész ne cse D. gas ri hor hó

8. Kihagytunk néhány betût az alábbi talányos mondókából.
Pótold õket! Melyik betûsorozat a megoldás?

Tündöklõ réteket bejárok,
leszállópályáim virágok.

Reptetek napsárga
ne…tárt a ka…tárba.

Szép mézes heteket kívánok!

A. k, s B. k, p
C. p, p D. f, b

9. Az elõzõ talányos mondókát egy állat meséli. Az állat
hárombetûs nevének kirakásához melyik betûre nem lesz
szükségünk?

A. e B. é C. h D. m

10. Pótold mindenütt ugyanazzal a magánhangzópárral a
szavakat! Melyik szó jelenti azt, hogy tévelyeg?

A. K…R…NG B. SZ…R…NG
C. B…LY…NG D. B…RZ…NG

11. A következõ településnevek egyik része egy keresztnév. Ha a
keresztneveket betûrendbe tesszük, melyik kerül a második
helyre?

A. Márianosztra B. Bódvalenke
C. Mezõnagymihály D. Nyírmártonfalva
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