
NyelvÉSZ 2021–22, 6. osztály, megyei forduló 

 

1. Olvasd el Nemere István A titokzatos padlás című könyvének részletét! 
 

– Piroska, szívem, bemutatom neked Csabát, Hubát és Zolit. 
– Melyik Csaba és melyik Huba? – kérdezte a lány, miközben nagy komolyan a kezét 

nyújtotta az ikreknek. Oszkártól már hallott róluk, így nem lepte meg a dolog 
különösebben. 

– Hát nem mindegy? Úgyis egyformák – legyintett Oszkár nagyvonalúan. 
– Én vagyok Csaba – mondta Huba, és fivérére kacsintott. 
– Én meg Huba – közölte Csaba. Zoli helyesbített volna – egy éve ismerte a két 

gézengúzt, és már meg tudta őket különböztetni –, de akkor ő következett. 
– Zoli pedig a várúr fia – jelentette Oszkár szíve hölgyének. Piroska vele is kezet 

fogott, majd kijelentette: 
– Sokat hallottam már rólatok, gyerekek… 
Erre, anélkül, hogy összebeszéltek volna – nagyon egy srófra járt az agyuk –, 

mindhárman arcuk elé kapták a kezüket, akárha támadástól védekeznének, és Csaba 
beszélt a nevükben: 

– Ugye sok rosszat tetszett hallani rólunk? Hogy így az ikrek meg úgy az ikrek? 
 

 Bontás=bont+ás. Melyik szót nem lehet két azonos szófajú szóra szétbontani? 
 

 A. jelentette B. hölgyének C. támadástól D. ismerte 

 

2. Mondd ki! Melyik szövegbeli szó kiejtésekor nem történik semmiféle hangtani jellegű 

változás? 
 

 A. helyesbített B. nevükben C. tetszett D. srófra 

 

3. Cserebere. Mind a négy szóból igét kaphatunk oly módon, hogy egyetlen betűjét j-re 

cseréljük. Melyik kapott ige nem értelmezhető kijelentő és felszólító módúként is? 
 

 A. róluk B. lepte C. kapták D. mondta 

 

4.  Ismerte a két gézengúzt. Melyik szó nem jelent gézengúzt? 
 

 A. kópé B. csibész C. siheder D. rosszcsont 

 

5.  Igéző. Melyik szóból nem kaphatunk igét a kiemelt betűje megváltoztatásával? 
 

 A. Rólunk B. Agyuk C. Neked D. naGY 

 

6.  Hangképzés. Figyeld meg az állatok neveiben lévő magánhangzókat! Melyik szó 

magánhangzóit képezzük egytől egyig felső nyelvállással? 
 

 A. hörcsög B. harcsa C. hermelin D. hiúz 

 

7.  Kakukktojás. Rakd helyes sorrendbe az összekeveredett szótagokat! Jelentése 

alapján melyik szó lóg ki a sorból? 
 

 A. ku ré o lá B. szem pa pá C. kó ci a ri D. ku ó la 



 

8.  Szóbújócska. Melyik szóban bújt el a szólás hiányzó szava? 

Köti a(z) …  a karóhoz. 

 A. követel B. híresebbet C. prókátor D. elmebeteg 

 

9.  Egy baromfi mesél magáról az alábbi talányos versikében. Melyik állítás hamis az 

állat ötbetűs nevére? 
 

Sok cuki arcszeplő díszeleg egy srácon, 
társai csúfolják, hogy az én tojásom… 

Hozzám meg ezt vágják: – Ocsmány vagy, csúnya, csúf! 
Visszafeleselek: – Rút-rút-rút! Rút-rút-rút! 

 

 A. Mindkét magánhangzója mély. B. Mindkét magánhangzója ajakkerekítéses. 

C. Több mássalhangzója is zöngés. D. Több mássalhangzója is zárhang. 

 

10.  CSúnya, oCSmány, csúF. A kiemelt betűk megváltoztatásával keressük meg sorban az 

alábbi jelentésű szavakat: hacuka, elefántnózi, hegytető. A 3 új betűt egymás mellé 
téve, melyik magánhangzót kell közéjük illeszteni, hogy egy értelmes szót kapjunk? 

 

 A. e B. o C. ö D. u 

 

11.  Minden kezdet nehéz. Az alábbi hiányos szót többféle kezdőbetűvel is elláthatjuk. 

Melyikkel jelenti ezt: rossz bor? 

…ŐRE 

 A. L B. P C. D D. SZ 

 

12. Vajon u vagy ú? Melyik szó végződik hosszú magánhangzóra? 
 

 A. hind… B. ad… C. hajd… D. kakad… 

 

13.  Hol jártunk? Melyik földrajzi vagy közigazgatási nevet kellett volna kötőjellel írni? 
 

 A.  a Kossuth téren   B. a Szabadság hídon 

 C. Baranya megyében  D. a Mohácsi szigeten 

 

14. Régi mesterség. Melyik foglalkozáshoz kapcsolódnak az alábbi szavak? 

korong, agyag, kemence 

 A.  ötvös B. pintér C. gelencsér D. cukrász 
 

15.  Egy-kettő! Melyik szóba lehet egyet és kettőt is írni a zárójelben megadott betűből, 

mert mindenképp értelmes szót kapunk? (Többszörös választás!) 
 

 A. von(z) B. fe(n) C. kiá(l)tunk D. szá(l)nak 

 

 



16.  Számnevek. Melyik szólásmondásból hiányzik számnév? (Többszörös választás!) 
 

 A. … lúd disznót győz.  B. A rest … fárad. 

C. Egy bolond … csinál.  D. … víz partot mos. 

 

17.  Szülő − gyermek. Melyik szópárban adtuk meg pontosan az utód megnevezését? 

 (Többszörös választás!) 
 

 A. sertés − emse   B.  juh − bárány  

 C. kecske − gida   D. szarvasmarha – borjú 

 

18.  Képzők. Melyik szóalak tartalmaz egynél több képzőt? (Többszörös választás!) 
 

 A. halászati B. ékesség C. olvashatnátok D. vadászgass 

 

19.  Toldalékok. Melyik szóban értelmezhető az utolsó szóelem jelként is, ragként is? 

 (Többszörös választás!) 
 

 A. nyírt B. fejek C. szánná D. szebbé 

 

20.  Reggeli. Melyik tejtermék nevét írtuk makulátlanul? (Többszörös választás!) 
 

 A. tehéntúró B. kefir C. joghurt D. gomolya 

 

21.  Bútorzat. Olvassuk össze a szópárok első szótagjait! Melyikből lesz bútor? 

 (Többszörös választás!) 
 

 A. kovács – módszer   B. forog – telek 

 C. pampog – lagzi   D. asztma – tallér 

 

22.  Hová valósi vagy? Melyik forma lehet helyes? (Többszörös választás!) 
 

 A. közép-magyarországi B. Duna–Tisza közi 

C. Bács-Kiskun megyei  D. kiskunsági 

 

23.  Egyes, többes. Melyik igét értelmezhetjük egyes és többes számúként is? 

 (Többszörös választás!) 
 

 A. néztek B. keresnék C. törik D. váltok 

 

24.  Ragos családnevek. Kivel gyűlt meg a bajunk a -val/-vel rag kapcsolása során? 

 (Többszörös választás!) 
 

 A. Kodállyal B. Babitssal C. Móriczzal D. Bartókkal 

 

  


