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

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

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. legény – lapos sütemény B. hever – cimbora
C. szita – heves eszmecsere D. teve – fakugli

19. Idegen eredetû szavak jelentéseit adjuk meg. Melyiket nem ron-
tottuk el?

A. admirális – csodás, remek
B. abszurd – képtelen, badar
C. abszolút – tökéletes(en), teljes(en)
D. absztrakt – elvont, elméleti

20. Budapesti séta. Melyik látványosság nevét írtuk le makulátlanul?

A. Mátyás-templom B. Margit-híd
C. Magyar Tudományos Akadémia D. Mûvészetek Palotája

21. Egy m vagy kettõ? Melyikbõl hiányzik kettõ?

A. ko…unikál B. szi…etria
C. autogra… D. stra…

22. 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

23. Egy t vagy kettõ? Melyikbõl kapunk 1-gyel és 2-vel is értelmes szót?

A. fele… B. ala… C. melle… D. vége…

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 történik mássalhangzó-
rövidülés?

A. attól B. tudja C. felnõttnek D. vigyázzon

2. Igenevek. Melyik szó nem igenév a részletben?

A. eltakarítani B. számító
C. volna D. gurulni

3. Végtelenítés. Töröljük a szavak utolsó betûjét! Melyik kapott
szónak lehet több szófaja is?

A. kínozza B. szinte C. félt D. épp

4. Kakukk. Az alábbi 4 szóból 3-ra igaz, hogy bármelyik mással-
hangzóját is cseréljük ki l betûre, mindenképpen értelmes szót
kapunk belõle. Melyikre nem igaz?

A. csak B. hát C. szép D. négy

5. Egyszerû kérdés. Melyik szó nem összetett?

A. nõvérét B. hónapban
C. foglalkozni D. mindenesetre

6. 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.

7. Régi mértékek. Melyik nem hosszmérték volt?

A. láb B. rõf C. hüvelyk D. messzely

8. Kakukktojás. Melyik nem fõnévi igenév?

A. innia B. írnom C. imádnák D. ígérniük

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

T…ndöklõ réteket bejárok,
leszállópályáim virágok.

Reptetek napsárga
nektárt a kaptárba.

Szép mézes heteket k…vánok!

A. ü, í B. û, í C. ü, i 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 melyiket nem középsõ
nyelvállással képezzük?

A. e B. ó C. ö D. é

12. Elõfordul, hogy egy szóból a szótagjainak felcserélésével egy másik
értelmes szót kapunk. Melyiknél egyezik meg a két szó szófaja?

A. lomha B. vita C. tárcsa D. posta

13. Melyik összetett szó írásmódja hagy kívánnivalót maga után?

A. nagygyûlés B. szöveggyûjtemény
C. koldusszegény D. futballabda

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. Múlt és jelen. Múlt idejû igéket gyûjtöttünk össze. Melyik értel-
mezhetõ jelen idejûként is?

A. felrobbant        B. fejt        C. féltem D. megváltunk
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