13. Alkoss szavakat két ö betû hozzáadásával! Hol járhatsz
sikerrel?
A. p r k l t

B. k h g

C. r d g

D. t r l

14. Melyik betû mutatkozhat be így?

Kedves Versenyzõ!

Kétjegyû mássalhangzó vagyok. Az ábécében egyik szomszédom
egy rövid magánhangzó.
A. dzs

B. ny

C. gy

D. ty

15. Melyik szópár tartalmaz ellentétes jelentésû szavakat?
A. színtelen – tarkabarka
C. ügyetlen – talpraesett

B. pletykás – bõbeszédû
D. fürge – lomha

16. Melyik szólás hiányzó szava tartalmaz kétjegyû mássalhangzót?

17. Egészítsd ki a szavakat egy vagy két l betûvel! Honnét
hiányzik egy l?
A. á…dogál

B. sza…ag

C. vá…alat

D. á…talában

karaj, vájog, irígy, apu, darú, talaj, zörej, ágyu, marabú
Olvasd össze a helytelenül írt szavak kezdõbetûit! Melyik
szó lesz az ellentéte a megfejtésnek?
A. komor

B. derûs

C. szomorú

D. rest

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

2. osztály

18. Javítsd ki a helytelenül írt szavakat!

nyelvÉSZ

nyelvÉSZ 2. forduló

A. Egy … nem csinál nyarat. B. Aki …, hamar megöregszik.
C. Bolhából elefántot … .
D. Egy … cseresznyéznek.

Szeretettel üdvözöllek a

1. Olvasd el a hiányos mondókát!
Jár a csõre, be nem áll,
rikácsol a … .

7. Milyen szó illeszthetõ a pontok helyére, hogy értelmes kifeje-

Színes, pompás tollazat
díszíti e madarat.

Jelöld, hol szótagoltam és írtam helyesen a hiányzó szót!
A. pa-pa-gály B. pa-pa-gáj C. pap-a-gáj D. pap-a-gály

… SZÁR, RÁG, GÉM, …
B. SZÓR, …GÁZ
D. ROZS, … MÁJ

B. italt

TU…IPÁN

C. madarat

…ÓZSA

D. fiúnevet

4. Pótold a találós kérdésben a hiányzó betûket!
Pö…ös a szárnyam, hártyás a vá…am,
levéltet… a fõ étek nálam.
Ki lehetek én?
A. ty, l, û

B. tty, ll, û

C. tty, l, û

D. ty, ll, ü

betûs megfejtésének betûibõl?
B. kirágta
D. takaró

6. Mely szó nem marad értelmes, ha felcseréljük a magánhangzóit?
A. téved

B. karó

C. kérek

C. pici

D. duci

D. télen

SOKÁ – ÁSOK, PERE – EPER, LÁMA – …
A. AMÁL

B. ALÁM

C. ÁLMA

D. ALMA

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

10. Melyik madár nevébõl hiányzik a ly betû?
A. für…

B. kese…û

C. sza…kó

D. sirá…

11. Mi igaz az eszperente nyelven leírt tárgy nevére?
MENNYCSEPPEK ELLEN FELEMELT NYELES, FESZES SZERKEZET.

A. A megfejtésben is csak az e magánhangzó szerepel.
B. Van benne hosszú mássalhangzó.
C. Három szótagból áll.
D. A magánhangzók és a mássalhangzók száma megegyezik.

12. Melyik mondatban bújt el foglalkozás?
A. Épeszû csak egy volt köztük.
C. Már rózsaszín északon az égbolt.

B. Tibor bélyeget gyûjt.
D. A süveg este viselendõ.

2. osztály

5. Melyik szó nem rakható ki az elõzõ találós kérdés tizenegy
A. kacag
C. tábori

B. nyurga

nyelvÉSZ 2. forduló

A. növényt

8. Állítsd helyes sorrendbe az összekeveredett szótagokat!

9. Figyelj a szabályra! Melyik szó illik a kipontozott helyre?

eredményül, ha helyes sorrendbe rakod a hiányzó betûket?
SZE…FÛ

A. egy szín B. egy bútordarab C. egy szám D. egy ételízesítõ

A. pisze

3. Egészítsd ki a virágneveket a hiányzó betûkkel! Mit kapsz
L…V…NDULA

bor… …gor hát… …hajt

zott hí el
Melyik szó jelenti ugyanazt, mint a megoldás?

2. Folytasd a szóláncot mindkét irányban!
A. HAS, … MÉR
C. TESZ, … MÉG

zéseket kapj?

