
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!)

13. A kipontozott helyekre egy-egy betût írva sokféleképpen ki
tudjuk egészíteni az alábbi hiányos szót, hogy értelmes szót
kapjunk. Melyik meghatározás megfejtéséhez kell mással-
hangzót is beírnunk?

p…r…

A. vízgõz, téli lehelet B. rövid idõegység
C. meztelen D. városi liget

14. A hét napjai. Melyikben bújt el értelmes hárombetûs szó? 
(Az elbújt szavak betûi sorban és egymás mellett vannak.)
A. hétfõ B. kedd C. szerda D. csütörtök

15. Pásztorfélék. Kinek a feladata az, hogy állatokat õrizzen?

A. a kondásnak B. a gulyásnak
C. a révésznek D. a csordásnak

16. Alkossunk gyümölcsneveket két magánhangzó hozzáadásá-
val! Melyikhez kell két egyforma magánhangzó?

A. sz l B. b r c k C. p r D. m l n

17. Az elöl álló szó egyetlen betûjének megváltoztatásával keres-
sünk új szót az utána következõ meghatározásnak megfelelõ-
en! Hol kell ehhez mássalhangzót cserélni?

A. lepény – fiatalember B. kicsi – autó
C. vita – rosta D. teke – a sivatag hajója

18. Rövid vagy hosszú? Melyik lesz helyesen írt szó i-vel és í-vel is?

A. k…n B. cs…kos C. sz…nt D. …rat

19. Ne olvasd, hanem mondd ki visszafelé a madárneveket!
Melyik lesz értelmes szó?

A. gém B. daru C. kánya D. sólyom

20. Melyik szó lesz újra értelmes, ha a szóvégi dupla mássalhangzó
egyikét töröljük?

A. varr B. áldd C. nézett D. csikk
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1. Olvasd el Charlie Mackesy A Kisfiú, a Vakond, a Róka és a Ló
címû regényének részletét Fazekas Sándor fordításában!

A rajzokon legtöbbször egy kisfiú szerepel egy vakond, egy
róka és egy ló társaságában. Gyorsan be is mutatom õket, de
biztosra veszem, hogy én sok mindent nem is tudok róluk, amit
te felfedezel bennük, úgyhogy rövidre fogom.

A Kisfiú magányos. Aztán felbukkan a Vakond. Elõször csak
a vadont bámulják. Azt hiszem, a vadon hasonlít egy kicsit az
élethez. Olykor ijesztõ ugyan, de szép. Csatangolásaik során ta-
lálkoznak a Rókával. Ezzel a helyzettel nem könnyû megbirkóz-
ni, hogyha történetesen vakond vagy.

A Kisfiú tele van kérdésekkel, a Vakondnak folyton a sütin jár
az esze, a Róka pedig többnyire hallgat. Bizalmatlan. Õt ugyanis
megsebezte már az élet.

Mondd másképp! Melyik nem jelenti azt, amit a csatangolás?

A. kóborlás B. vándorlás C. tétovázás D. barangolás

2. Fülelj! Mondd ki a szavakat! Csak az egyik szó kiejtése felel
meg pontosan az írásképének. Melyik?

A. legtöbbször     B. hogyha C. történetesen     D. megsebezte

3. Cserebere. Cseréljük másik betûre a jár szó elsõ betûjét!
Melyikkel kapunk olyan szót, amely nem lehet ige is, és fõnév is?

A. z B. v C. t D. k

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

A. megsebezte B. egy C. megbirkózni D. tele

5. Ugyanazt a betût kell a következõ szavak elejére írni, hogy
ismét értelmes szavakat kapjunk. Melyik meghatározás nem
tartozik egyik új szóhoz sem?

ól, aggat, irt

A. kõszikla B. mond valamit    C. tépdes D. pusztít

6. Melyik madárnévvel zárul a sor? (Segítség: névmásbújtató.)
széncinege, nyaktekercs, zöld küllõ, flamingó, szirti sas, …

A. vércse    B. búbos vöcsök    C. fekete rigó    D. tõkés réce

7. Emeljünk ki minden szóból egy-egy betût úgy, hogy értelmes
szó legyen a maradék!

tömb, sarok, ablak

Olvassuk össze a kiemelt betûket! Mit jelent a kapott szó?

A. karámajtó B. duzzanat
C. téli sporteszköz D. baromfi

8. Ikrek. Alkossunk szavakat a két csoport kifejezéseibõl!

lót, sebbel, szegrõl, sülve            lobbal, fut, fõve

Mi lesz a kimaradt szó párja?

A. szeget B. egyre C. végrõl D. hegyrõl

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

Tündöklõ réteket bejárok,
leszá...ópályáim virágok.

Reptetek napsárga
nektárt a kaptárba.

Szép mézes heteket k…vánok!

A. l, í B. ll, í C. l, i D. ll, i

10. Az elõzõ talányos mondókát egy állat meséli, melynek neve
hárombetûs. Mit jelenthet még ez a hárombetûs szó, ha nem
állatnév?

A. papírhulladék B. édesítõszer
C. nõi szerv D. esõcsatorna

11. Állati szólásmondások. Melyik szólás jelenti azt, hogy kellemet-
lenséget elvisel?
A. Jön még kutyára dér.
B. Él, mint hal a vízben.
C. Kerülgeti, mint macska a forró kását.
D. Lenyeli a békát.

12. Kicsinyes kérdés. Melyik szópár a kakukktojás a jelentése alap-
ján?

A. medve – bocs B. tyúk – csibe
C. õz – suta D. szarvasmarha – borjú
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