
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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16. Mely kifejezések jelentenek valamilyen foglalkozást?

A. pallér B. gavallér C. böllér D. himpellér

17. Mely szavak értelmesek hosszú ú-val is?

A. lapu B. áru C. kapu D. falu

18. Melyik ruhadarab rejt magában igét?

A. nadrág B. pulóver C. cipellõ D. zokni

19. Melyik szóban találsz zöngésség szerinti részleges hasonulást?

A. vízparton B. elhívta C. szénpor D. tanulja

20.Az alábbi betûkbõl földrajzi nevek állíthatók össze. Melyik lesz
országnév?

A. A FIRKA B. AKADNA

C. AMI ÁRON D. NO BALTA

21. Melyik szó jelent házfajtát?

A. viskó B. kalyiba C. vityilló D. kulipintyó

22. Melyik megállapítás lehet igaz a FEJEM szóra?

A. tárgyas ragozású ige
B. toldalék nélküli köznév
C. alanyi ragozású ige
D. toldalékos névszó

23. Melyik fõnév lehet melléknévi igenév is?

A. író B. elítélt C. olvasó D. fogó

24.Melyik rövidítés toldalékolása helyes?

A. kg-mal B. dr.-ral C. ml-rel D. Ft-al



1. A következõ szólásokat egyetlen szóval is ki lehet fejezni.
Melyiknek nem találsz párt?

Itatja az egereket.     Bakot lõ.     Fejjel megy a falnak.     Leesik az álla.

A. hibázik B. megrémül C. zokog D. csodálkozik

2. Hogyan lesz a HÚS-ból VÉT? Melyik szó nem illik a szóláncba, ha
csak egy betût változtathatok lépésenként?

HÚS"…"…"…"VÉT

A. vas B. vés C. hõs D. has

3. Melyik nem lehet helyesen leírt szóalak?

A. játsza B. játssza C. játszunk D. játsszunk

4. Kódfejtörõ. Ha a HAJÓ és az EHHEZ kódja CMGT és YCCYQ,
akkor melyik meghatározás illik a CMQM kódú szóra?

A. az ország, ahol élünk B. épületrész
C. fizetõeszköz D. irodalmi mûfaj

5. Melyikbe kell hosszú í?

A. b…ztat B. ir…gy C. h…gít D. h…zlal

6. Párosíts! Ha jól dolgozol, állatfajok neveit kapod!  Melyik a helyes
párosítás?

1. gyöngy a. pingvin A. 1b, 2a, 3c, 4d
2. tengeri b. hal B. 1c, 2d, 3a, 4b
3. kard c. tyúk C. 1c, 2d, 3b, 4a
4. császár d. malac D. 1d, 2a, 3b, 4c

7. Melyik szóban nincs képzõ?

A. reménytelen     B. írható C. lányaikat D. hegedül

8. Jelentését tekintve melyik a kakukktojás?

A. Fel is út, le is út! B. Útilaput kötnek a talpára.
C. Húzza a lóbõrt. D. Kiteszik a szûrét.

9. Melyik szó azonos alakú az alábbiak közül?

A. kitûz B. betûz C. feltûz D. rátûz

10. Zabot Géza lova kapott, Anikó kancájának csak kóró jutott. Ki a
gazdája annak a lónak, amelyik csalamádét evett?

A. Adél B. Marika C. Csaba D. Borcsa

11. Ha lóugrással haladva helyes sorrendbe állítod a betûket, egy
építményt kapsz. Milyen betû maradt le a végérõl?
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A. zöngés mássalhangzó B. magas magánhangzó
C. zöngétlen mássalhangzó D. mély magánhangzó

12. Ha rövid a kardod, … meg egy lépéssel! – szól a mondás. Válaszd ki
a hiányzó szót!

A. told B. tolld C. tóld D. toldd

13. A toldalékok milyen sorrendben kapcsolódnak a szótõhöz a
könnyebbségnek szavunkban?

A. képzõ+jel+rag B. képzõ+képzõ+rag
C. képzõ+képzõ+képzõ D. jel+képzõ+rag

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

14. Melyik szólás nem egészíthetõ ki egy növény nevével?

A. Falra hányt … . B. … van a fején.
C. Kecskére … bíz. D. Szegény, mint a templom … .

15. Cseréld ki az összes mássalhangzót zöngétlen párjára (ha van
neki)! Hol kapsz értelmes szót?

A. bomba B. déli C. zab D. vég
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