
Kedves Versenyzõ!

Szeretettel üdvözöllek a

nyelvÉSZ
Országos Anyanyelvi Tanulmányi Verseny

megyei fordulójának résztvevõi között!

Remélem, jól felkészültél a megyei fordulóra, és sikerül továbbjutnod
az országos döntõbe! Nem kell sietned! A nyugodt munkához 45 perc
áll rendelkezésedre. 

És most koncentrálj a kérdésekre! Jó munkát!
Bendegúz
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Többszörös választás. (A következõ feladatoknak egy vagy több
helyes megoldása van. Mindet jelöld!)

11. Melyik közmondást nem ferdítettem el?

A. Ki korán ébred, aranyat talál.
B. Többet ésszel, mint erõvel!
C. Apró a bors, de csíp.
D.Több szem többet lát.

12. Alkoss két szóból egy újabb értelmes kifejezést, egy összetett szót!

bárány-, gólya-, rügy-                  -hír, -bogár,  -felhõ,  -fakadás

Melyik szó illik a pár nélkül maradt szó elé elõtagnak?

A. katica- B. szarvas- C. csere- D. szem-

13. Melyik szópárban jelenti mindkét szó ugyanazt?

A. szorgos – gyors B. lusta – lassú
C. bosszús – dühös D. rút – ronda

14. Melyik szó lesz újból értelmes, ha az ny betû helyére sz kerül?

A. nyak B. nyár C. nyál D. nyél

15. Melyik szó lesz újra helyesen írt, értelmes szó, ha az utolsó

betûjét megkettõzöd?

A. len B. véd C. új D. lak 

16. Betûkkel leírt számok keresik helyüket. Hová írható be szám

úgy, hogy a kapott szó helyesen leírt legyen?

A. …almas B. …üttes C. …fõ D. k…ekedõs



1. Olvasd el a következõ mondókát!

Csíkos bundás nagymacska

kóborol a vadonban.

Kicsinyeit most tanítja

a vadászat titkaira.

Melyik cím illik a versszakhoz?

A. A zebra B. Az oroszlán C. A tigris D. A leopárd 

2. A következõ költözõ madarak összekeveredett szótagjai

között van egy-egy fölösleges is. Próbáld megtalálni õket!

ke-dár-fecs, dal-ru-da, ma-lya-gó

A kimaradt szótagokat állítsd helyes sorrendbe! Melyik szó

jelenti ugyanazt, mint amit kaptál?

A. ciripelés B. zümmögés C. csivitelés D. zörgés

3. Melyik szó illik a szóláncba?

KÚT, TÁR, RÁG, GÉM, …, SZÁR

A. MÁS B. MÉSZ C. RÉSZ D. GÁZ  

4. Melyik betû tehetõ a szavak elé, hogy újból értelmesek legyenek?

olt, akó, él, ék

A. v B. t C. f D. k

5. Oda-vissza. Melyik szó nem illik a többi közé?

A. MÁR B. KAR C. TÖR D. MÉR

6. Egészítsd ki az állatneveket a hiányzó betûkkel! Mit kapsz

eredményül, ha helyes sorrendbe rakod a beillesztett betûket?

LA…HÁR     SZA…VAS     …ÁCÁN     …RGE

A. növényt B. italt C. madarat D. fiúnevet

7. Balázs csintalankodott. Egészítsd ki a szólást úgy, hogy ezt

jelentse!

Balázs rossz fát tett a …

A. rakásra. B. tûzre. C. helyére. D. szekérre.

8. Melyik szó illik az alábbiak közé a jelentése alapján?

csizma, bakancs, papucs, …

A. cipelõ B. melegítõ     C. saru D. lábas

9. Olvasd el a találós kérdést!

Tollazatom színes, pompás,

megismétlem a mondókád.

Melyek a megfejtés mássalhangzói?

A. a, a, á B. p, p, g, ly
C. p, p, g, j D. sz, r, k

10. A radírpók mely betûket radírozta ki a mondatokból?

A rozsb…l cip…t is kész…tenek a pékek.

Ropog…sra s…tik a kemencében.

A. o, ó, i, ó, ü B. ó, o, í, o, ü
C. ó, ó, í, ó, û D. ó, ó, í, ó, ü
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