
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!
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1188.. Állítsd betûrendbe a szavakat, majd olvasd össze az utolsó
betûket! Az így kapott szónak melyik a szinonimája?

arasz, alul, azok, árazni, alma

A. sunnyog B. durmol C. szendereg D. bóbiskol

1199.. Mely esetben kapsz újra helyesen leírt szót, ha a szó végi más-
salhangzót megkettõzöd?

A. told B. áld C. hozd D. mond

2200..Melyik szóból lehet fõnév, ha megtoldod egy ékezettel?

A. mer B. szel C. leg D. el

2211 .. Hosszúból rövidet! Melyikbõl lehet ige, ha a hosszú magán-
hangzót rövid párjára cseréljük?

A. vér B. hát C. báj D. tõr

2222.. Hol kapcsoltuk helyesen a -val/-vel ragot?

A. könyvel B. meggyel C. sakk-kal D. Tóthtal

2233.. Mi a közös a szavakban? Melyik illik közéjük?

pap, görög, lehel, dagad

A. gõgös B. sörös C. török D. kerek

2244.. Az összes zöngés mássalhangzót cseréld ki a zöngétlen
párjára – már, ha van! Melyik kifejezésbõl lesz újra értelmes
szó?

A. baba B. gót C. vég D. gubó



11 .. Hogyan lesz a VESZ-bõl VÍG? Melyik szó nem illik a szó-
láncba, ha csak egy betût változtathatok lépésenként?

VESZ … … … VÍG

A. vet B. vét C. visz D. vég

22.. Melyik élelmiszer nem illik egyik szólásba sem?

Több nap, mint ….   Kutyából nem lesz ….   Megalszik a … a szájában.

A. tej B. sonka C. kolbász D. szalonna

33.. A következõ mássalhangzók közül melyiknek nincs zöngétlen párja?

A. g B. v C. p D. zs

44.. Jelentése alapján melyik nem illik a sorba?

A. alkony B. pirkadat C. virradat D. hajnal

55.. Hol helyes az elválasztás?

A. os-trom-lét-ra B. lánd-zsa-hegy
C. i-ro-dal-om D. pe-ches

66.. Mit tesz az, aki kereket old?

A. biciklit lop B. megszökik C. szétszerel D. eltitkol

77.. Mi utazik a haJón? Megtudod, ha pótolod a hiányzó j-t vagy ly-t!

A. biva… B. la…hár C. seregé… D. ö…v

88.. N vagy m? Hova kell m betût írni?

A. azo…ban B. közö…bös C. elle…ben D. külö...ben

99.. Ha a következõ népnevekbõl elveszel egy-egy betût, akkor is
értelmes szót kapsz. Hol nem igaz ez?

A. magyar B. lapp C. finn D. észt

1100.. Melyik szópár nem szinonimákat tartalmaz?

A. éltes – agg B. idilli – derûs
C. kaotikus – zavaros D. ódon – modern

11 11 .. Melyik az az azonos alakú szópár, melyben a különbözõ jelentés
ellenére a két szó szófaja biztosan megegyezik?

A. nyúl – nyúl B. vár – vár
C. ár – ár D. lép – lép

1122.. Melyik szóban nincs elrejtve zöldség?

A. kisbaba B. ígéretek C. csütörtök D. hatalmas

1133.. A népmesehõs melyik tulajdonságát írtuk helyesen?

A. fúrfangos B. segitõkész C. álhatatos D. jószívû

1144.. Melyik szót írtuk hibásan?

A. briliáns B. alligátor C. billió D. vállal

1155.. Milyen toldalék van a VIZESEK szóban?

A. csak jel B. csak rag C. képzõ, jel, rag D. képzõ, jel

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

1166.. Melyik újság nevében rejtettünk el személyes névmást?

A. Filmvilág B. Nõk Lapja
C. Holmi D. Dörmögõ Dömötör

1177.. Melyik szót kell g-vel kiegészíteni?

A. fo…kefe B. szö…décsel
C. fo…hagyma D. rá…csál
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