
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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14. Melyik szópárban jelenti mindkét szó ugyanazt a növényt?

A. paszuly – bab B. saláta – spenót
C. tengeri – kukorica D. sóska – paraj

15. Válaszd ki a helyesen leírt szavakat!

zsivaly, aggáj, üstökös, vígasztal, ilyesmi, visít, kûzdelem, moraj, vonatsin, dícsér

Rakd helyes sorrendbe a kiválasztott szavak harmadik betûit! Mi
lesz az így kapott kifejezés ellentéte?

A. szerény B. szorgos C. serény D. lusta

16. Bazsarózsát Huba, rézvirágot Teréz szedett anyukájának, kamillát
pedig Franciska vitt haza. Ki választott helytelenül a virágok
közül?

A. Gábor – boróka B. Benõ – õszirózsa
C. Nelli – liliom D. Tamás – margaréta

17. Melyik mondatban bújt el magyar folyó neve?

A. A KAKADUNAK BÓBITA DÍSZÍTI A FEJÉT.
B. A HAJSZA MOST KEZDÕDIK!
C. ESZTI SZAPPANT VÁSÁROLT A BOLTBAN.
D. AZ EGYIK SZÉKÜNK MA ROSKADT ÖSSZE ALATTAM.

18. Pótold a hiányos szavakat (ja vagy lya)! Hová kerül ja?

A. bó… B. pó… C. gu… D. ka…k

19. Az alábbi szavakból vegyél el egy-egy betût úgy, hogy a
megmaradt szó is értelmes legyen! A betûk sorrendje nem
változtatható. Hol sikerül?

A. eset B. galiba C. csupasz D. matat

20.Az alábbi szavak betûsorát pótold ki egy v betûvel! Hol kaphatsz
helyesen leírt, értelmes szót?

A. karaj B. ízes C. nyel D. magas



1. Olvasd el Máté Imre Esõk címû versét!

Tavasszal, ha Nyáron meg, ha Õsszel pedig,
csepereg, záporoz, ha esik,

araszt nõnek falu, város az is használ
a füvek. nem poros. valamit.

Mit jelent az a kifejezés, hogy araszt nõnek a füvek?

A. Nagyot nõ a fû.
B. Lassan, alig észrevehetõen zöldülnek.
C. Csak kis részük bújik ki a talajból.
D. A vizes fûben könnyebb araszolni.

2. Hiányoznak betûk az alábbi mondókából. Írd be õket! Melyik lesz
a helyes pótlás?

Jár a cs…re, be nem á…, A. õ, l, í, j, í, ll, í, í
R…kácsol a papagá…. B. ö, ll, i, j, i, l, i, í

Sz…nes, pompás to…azat C. õ, ll, i, ly, i, ll, í, í
D…sz…ti e madarat. D. õ, ll, i, j, í, ll, í, í

3. Olvasd el a találós kérdést! Melyik sor tartalmazza a megoldás
valamennyi betûjét?

Icipici lámpa világít az éjben. A. n, e, g, t, sz, o, b, r, j, ó, n, á, n, o
Úgy száll, úgy röpül, B. e, á, o, o, á, r, g, b, s, n, j, t, sz, e
mint kis levél a szélben. C. r, j, g, e, sz, á, t, s, á, n, b, á, t, e
Ki lehet? D. á, t, sz, á, s, j, n, e, r, o, g, b, o, n

4. A megoldás betûibõl melyik sor szavai nem rakhatóak ki maradéktalanul?

A. gonosz, ront, jogos B. notesz, jogász, rántás
C. bájos, tojáson, bojtos D. ország, ostobán, borda

5. Növényneveket gyûjtött a negyedik évfolyam A, B, C és D
osztálya. Kik nem hibáztak a feljegyzésben?

A. datolyapálma, tulya, bojtorján, paraj
B. datojapálma, tuja, bolytorján, paraj
C. datojapálma, tuja, bojtorján, paraly
D. datolyapálma, tuja, bojtorján, paraj

6. Jelentése alapján melyik szó nem illik a többi közé?

A. rátarti B. gõgös C. kapzsi D. kevély 

7. A két meghatározás megfejtése ugyanaz a szó, kivéve egy helyen.
Melyik a kivétel?

A. fia feleségét – kistestû ragadozó     B. mély gödör – testrészed
C. nyaralóféle – evõeszköz                 D. csuk – retesz

8. Mire használták elõdeink a pennát?

A. Fizettek vele.   B. Megették.   C. Írtak vele.   D. Utaztak rajta.

9. Mely mondatot írtam hibátlanul?

A. Megkértem anyát, hogy fonnya be a hajamat.
B. Feri szánja-bánja bûneit.
C. Elõbb gondolkodj, utánna cselekedj!
D. Száljon a vállamra a papagáj!

10. Melyik elválasztás hibás?

A. Zemp-lén B. Ba-la-ton-a-kar-aty-tya
C. Szent-end-re D. Fe-hér-gyar-mat

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

11. Fejtsd meg a rejtvényt! Mi igaz a szürke oszlop szavára?

D. Utolsó betûjét elhagyva, visszafelé olvasva egy igét kapunk.

12. Melyik szólás hiányzó szava tartalmaz hosszú mássalhangzót?

A. … kapukat dönget. B. … víz partot mos.
C. Ha … volna, bölcs maradtál volna.           D. Köd …, köd utána. 

13. Melyik szópár tartalmaz rokon értelmû kifejezéseket?

A. borostás – ittas B. vacog – reszket
C. megtréfál – kigúnyol D. lódít – füllent
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1. állóvíz
2. okító
3. alvás közben látjuk
4. sajog
5. nagyon ismert

A. Hosszú magánhang-
zókat tartalmaz.

B. Rímel a hínár szóra.
C. Nyersbõröket kiké-

szítõ mester.


