
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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16. A kipontozott helyekre egy-egy betût írva sokféleképpen ki
tudjuk egészíteni az alábbi hiányos szót, hogy értelmes szót kap-
junk. Melyik meghatározás megfejtéséhez kell mássalhangzót is
beírnunk?

p…r…

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

17. Rövid ü vagy hosszú û? Pótold a szavakban az utolsó betût!
Melyikbe kell rövidet írni?
A. men… B. esk… C. rev… D. tet…

18. Az elöl álló szó egyetlen betûjének megváltoztatásával keressünk
új szót az utána következõ meghatározásnak megfelelõen! Hol
kell ehhez mássalhangzót cserélni?
A. lepény – fiatalember B. kicsi – autó
C. vita – rosta D. teke – a sivatag hajója

19. 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

20. Kicsinyes kérdés. Hol adtuk meg jól az állat kicsinyének meg-
nevezését?
A. kecske – gida B. tyúk – csibe
C. õz – suta D. szarvasmarha – borjú

21. Cseréljük ki a szavak összes zöngés mássalhangzóját a zöngétlen
párjára – már ha van neki ilyen párja! Hol kapunk újra helyesen
leírt, értelmes szót?
A. vendég B. zsineg C. gomb D. géz

22. Egy t vagy kettõ? Melyikbõl kapunk 1-gyel és 2-vel is értelmes
szót?
A. fele… B. ala… C. melle… D. vége…

23. Kivel? Hol kapcsoltuk helyesen a -val/-vel ragot?
A. Papp-pal B. pechhel C. sakk-kal D. Kossuthhal

24. Szóelemek. Melyik szónak ilyen a felépítése?
szótõ + jel + rag

A. vártak B. vártok C. váratok D. várakat
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1. Olvasd el Böszörményi Gyula Az elveszett történet – Jonatán
kalandjai címû regényének részletét!

– Képzeld, hugi, van neki neve! – Klemi kezdett dühbe gurulni.
Közben attól is félt, hogy végül nem tudja majd idõben eltakarítani
Galagonyát, ezért próbált viszonylag kedves maradni. – A pasim
igazán jó fej, anyunak is bejön.

– Jó, csak úgy kérdeztem – Galagonya elhatározta, hogy nem
kínozza tovább a nõvérét. Klementina épp négy évvel volt idõsebb
nála, vagyis már a tizenhetet taposta, s csak két dolog érdekelte
igazán az életben. Az egyik és a legfõbb természetesen önmaga volt.
A másik a pasija, akinek valóban volt neve, csakhogy szinte minden
hónapban más és más. Errõl anyu talán tudott, talán nem, minden-
esetre nem volt ideje foglalkozni vele. Klemi szép, csinos és felnõtt-
nek számító lány, hát vigyázzon magára.

Azért Galagonya néha szívesen a körmére nézett volna az épp
aktuális pasinak.

Mondd ki! Melyik szó kiejtésekor nem történik zöngésség szerinti
hasonulás?

A. képzeld B. életben C. közben D. legfõbb

2. Múlt és jelen. Múlt idejû igéket gyûjtöttünk ki a fenti szövegbõl.
Melyik értelmezhetõ jelen idejûként is más szövegkörnyezetben?
A. kezdett B. félt C. érdekelte D. tudott

3. Cserebere. Írjunk a szavak utolsó betûjének helyére om betû-
kapcsolatot! Melyikbõl nem kapunk így helyesen írt szót?
A. hugi B. majd C. számító D. eltakarítani

4. Módozat. Melyik igealak felszólító módú a fenti részletben?
A. tudja B. bejön C. kínozza D. képzeld

5. Hangrend. Melyik szó a kakukktojás a hangrendje alapján?
A. csinos     B. vigyázzon C. szinte D. Klementina

6. Ugyanazt a betût kell a következõ szavak elejére írni, hogy ismét
értelmes szavakat kapjunk. Melyik kapott szó lehet ige is, fõnév is?
A. alma B. ól C. irt D. ív

7. Szólásmondások. Jelentése alapján melyik szólás nem illik a többi közé?
A. El van szontyolodva. B. Lógatja az orrát.
C. Meg van kötve a keze. D. El van anyátlanodva.

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?

T…ndöklõ réteket bejárok,
leszállópályáim virágok. A. ü, í

Reptetek napsárga B. û, í
nektárt a kaptárba. C. ü, i

Szép mézes heteket k…vánok! D. û, i

10. Az elõzõ talányos mondókát egy állat meséli, melynek neve
hárombetûs. Milyen betûre cseréljük le ennek a hárombetûs
szónak az utolsó betûjét, hogy azonos alakú szót kapjunk?
A. g B. sz C. ly D. z

11. Nyelv. A következõ magánhangzók közül az egyiket nem közép-
sõ nyelvállással képezzük. Melyiket?
A. e B. ó C. ö D. é

12. Elõfordul, hogy egy szóból a szótagjainak felcserélésével egy má-
sik értelmes szót kapunk. Melyiknél egyezik meg a két szó szófaja?
A. lomha B. vita C. tárcsa D. posta

13. 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

14. Pótold a következõ szavakban a hiányzó n vagy m betût! Hová illik n?

A. közö…bös B. elle…ben
C. ci…balom D. i…pulzus

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

15. A hét napjai. Melyikben bújt el ige? (Az elbújt szavak betûi sorban
és egymás mellett vannak.)

A. hétfõ B. kedd         C. csütörtök D. vasárnap
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