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

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

16. Igézõ. Melyik igealakot írtuk le makulátlanul? 

A. higyétek B. hívjuk C. hizlalják D. higítsd

17. Ige és fõnév. Igéket sorolunk fel. Melyik értelmezhetõ fõnévként is?

A. dobban B. kiken C. cseppen D. ereszt

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
rontottuk el?

A. admirális – csodás, remek B. abszolút – tökéletes(en), teljes(en)
C. abszurd – képtelen, badar 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. Duplázzuk meg a szavakat, azaz írjuk le õket egybe kétszer
egymás után! Melyik lesz így képzett szó?

A. ok B. hat C. ön D. ás

23. Szólásmondások. Melyik szólás jelenti azt, hogy rosszkedvû, szomorú?

A. El van szontyolodva. B. Lógatja az orrát.
C. Meg van kötve a keze. D. El van kenõdve.

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!

Galagonya elszakította homlokát az üvegtõl (tényleg ott maradt
a homályos zsírfolt), és összeszûkített szemmel nézte a park közép-
sõ padját. A piros olajfestéket hámló, földbe ásott kõoszlopokra
csavarozott ülõalkalmatosságon egy srác foglalt helyet. Mégpedig a
háttámlán.

A srác rettentõen fura jelenség volt. És fõleg idegen, tök isme-
retlen, eddig (Galagonya által) még soha nem látott! Vagy most
költözött a lakótelepre, vagy csak épp erre járt, és a középsõ padot
szemelte ki… Olvasásra!

Galagonya érezte, hogy a gyomrában bizsergetõ, izgatott han-
gyaféleségek kezdenek vad táncba. Nem is tudta felidézni, mikor
látott utoljára maga korabeli fiút, akinek nyitott könyv volt a kezé-
ben. Ennek volt! És nem tartotta fejjel lefelé, nem is tépkedte ki a
lapjait, s még csak nem is firkált bele.

Mondd ki! Melyik szó kiejtésekor nem történik zöngésség sze-
rinti hasonulás?

A. üvegtõl B. nézte C. középsõ D. mégpedig

2. Nem ragozzuk. Melyik szóalak nem tartalmaz rag típusú toldalékot?

A. elszakította B. kõoszlopokra
C. olajfestéket D. hangyaféleségek

3. Töröljük a szavak egyik betûjét úgy, hogy a maradék is értelmes
szó legyen! Melyik kapott szó azonos alakú?

A. fejjel B. épp C. még D. fura

4. Kigyûjtöttünk néhány szót a szövegrészletbõl, melyek ott nem fõ-
névként szerepelnek. Melyik nem lehet más szövegben sem fõnév?

A. vad B. bele C. vagy D. nem

5. Kakukk. Az alábbi 4 szövegbeli szóból 3-ra igaz, hogy az egyik
betûjét sz-re cserélve igét kaphatunk belõle. Melyikre nem igaz?

A. ott B. ennek C. foglalt D. volt

6. Összetett szavak. Melyik szó keletkezett alárendeléssel? 

A. maholnap B. népdal C. búbánat D. szóbeszéd

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. Csacsi-pacsi. A meghatározások segítségével keressünk olyan
szópárt, amelynek tagjai csak kezdõbetûjükben térnek el
egymástól! (Pl. szótlan ragadozóhal = kuka csuka.)

testi hibás, kellemetlen szagú kisragadozó

Mi a két kezdõbetû?

A. t, s B. f, b C. t, b D. s, t

12. Jé, mind jj? A 4 egyszerû szó közül melyik írandó lj-vel ?

A. ki…ebb B. szé…el C. be…ebb D. le…ebb

13. Összekeveredtek a szavak betûi, rakd rendbe õket! A kezdõbetû-
ket a helyükön hagytuk. Jelentése alapján melyik nem illik a
többi közé?

A. LTAANLÉGA B. NyKIGALÁB
C. CsVÉSzNEE D. HGASRIORHÓ

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

14. Melyik összetett szót írtuk le hiba nélkül?

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