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

1 6 . Melyik szólás egészíthetõ ki számmal?
A. Nem enged a …ból.
C. Köti az …et a karóhoz.

B. Lapot húz …re.
D. …öt mond.

Kedves Versenyzõ!
Szeretettel üdvözöllek a

1 7 . Melyik a helyesen írt szóalak?
A. Mariannak

B. balettáncos

C. Papp-pal

D. mattal

1 8 . N vagy m? Hova kell n betût írni?
A. külö…ben B. elle…ben

B. kap…

C. közö…bös D. azo…ban

C. káty…

D. dar…

lasztani?

B. máris

C. megint

D. fölül

2 1 . Hol kell hosszan írni a megadott mássalhangzót?
A. ba(k)ancs B. inte(l)igens C. gu(g)ol

D. be(n)szülött

A. Tiszatáj

B. Filmvilág

C. Nyelvõr

D. Irodalmi Jelen

2 3 . Készíts bokrétát! Mi lehet benne? (Minden betût használj fel!)
A. PUTINÁL

B. TCÁJIN

C. ÓRVÁHIG

D. GÛFESZ

2 4 . Melyik igealakkal fejezhetek ki múlt és jelen igeidõt is?
A. ültök

B. esztek

C. mentek

D. fentek

6. osztály

2 2 . Melyik újság nevében rejtettünk el személyes névmást?

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

nyelvÉSZ 1. forduló

2 0 . Mely szót lehet – jelentéstõl függõen – kétféleképpen is elváA. felül

Országos Anyanyelvi Tanulmányi Verseny
1. fordulójának résztvevõi között!

1 9 . Melyik szó végére kell ú-t írni?
A. bárgy…

nyelvÉSZ

1 . Hogyan lesz a TÁJ-ból BÉR? Melyik szó nem illik a szóláncba,
ha csak egy betût változtathatok lépésenként?
TÁJ  …  …  …  BÉR
A. már

B. tár

C. mér

D. mer

2 . Mikor született Petõfi Sándor? Válaszd ki a hibátlan helyesírású

8 . Hol helyes az elválasztás?
A. tem-plom-aj-tó
C. Kos-suth-ék-kal

9 . Számos lehetõség. Mi a közös a szavakban? Melyik következik?
négyzet, kötél, korhatár

alakot!

A. 1823. január 1-én
C. 1823. Január 1.-jén

B. 1823. január 1.-én
D. 1823. január 1-jén

3 . Melyik állat nem fér fel az uszáLYra? Megtudod, ha pótolod a
hiányzó j-t vagy ly-t!
A. biva…

B. ö…v

C. ka…mán

D. sirá…

4 . Jelentése alapján melyik nem illik a sorba?
A. napszállta B. alkonyat

C. napnyugta D. pirkadat

A. inna, hozná, lehettem
C. jött volna, írhatja, lenne

B. jönnének, hozna, olvasnák
D. volnék, sietne, ennie

6 . Mit tesz az, aki szélmalomharcot folytat?
B. értelmetlenül küzd
D. akadályokat állít

7 . Ismered a szótagjátékot? Ha nem, hamarosan rájössz a szabályra,

amelynek alapján folytatnod kell a sort. Egy szó csak egyszer
szerepelhet a szótagláncban. Melyik három szó kell, hogy
eljussunk a nárcisz szóig?
iskola – lapos – posta – …
A. takar, karmol, molnár
C. talál, lép, tapos

B. talán, lándzsa, dzsámi
D. tapos, posta, tanár

B. nehéz

C. pihét

D. kilincs

1 0 . Melyik mássalhangzónak nincs zöngés párja?
A. t

B. cs

C. s

D. v

1 1 . Melyik szópár nem szinonimákat tartalmaz?
A. kietlen – kopár
C. labilis – határozott

B. hektikus – zavart
D. hebrencs – szétszórt

1 2 . Hol volt 2010-ben a foci-világbajnokság?
A. dél-Afrikában
C. dél-afrikában

B. Dél-Afrikában
D. Délafrikában

1 3 . Melyikben hiba a kötõjel használata?
A. Tisza-part
C. Indiai-óceán

B. Mecsek-hegység
D. Tihanyi-félsziget

1 4 . Melyik az az azonos alakú szópár, melynek egyik tagja nem ige
és nem is fõnév?
A. bár – bár
C. ér – ér

B. nõ – nõ
D. lép – lép

1 5 . Melyik városnévben nincs elrejtve növény?
A. Párizs
C. Tököl

B. Lenti
D. Kecskemét

6. osztály

A. repül
C. siet

A. vidám

nyelvÉSZ 1. forduló

5 . Melyik szócsoportnál írtunk csak feltételes módú igealakokat?

B. bo-dza-vi-rág
D. e-ser-nyõ-tar-tó

