
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. Rövid i, hosszú í? Melyik kifejezést kell hosszú í betûvel
kiegészíteni?

A. k…mélet B. d…cséret C. …télet D. h…rdet

17. Melyik ruhadarab rejt magában igét?

A. köntös B. kosztüm C. nadrág D. pulóver

18. Melyik lehet igekötõs ige?

A. megálló B. betûz C. megint D. felül

19. Melyik írásmód helyes?

A. Mátra hegység B. Balaton-tó
C. Velencei-tó D. Mecsek hegység

20.Melyik szó jelenti azt, hogy valaki sovány?

A. egyszálbélû B. sóvár C. nyegle D. cingár

21. Melyik ruhadarab?

A. bekecs B. pruszlik C. pendely D. tarsoly

22. Melyik -i képzõs alak van helyesen írva?

A. Szahara sivatagi B. csongrád megyei
C. al-dunai D. Csepel-szigeti

23. Melyik fõnév lehet melléknévi igenév is?

A. szabó B. elítélt C. tanuló D. fogó

24.Melyik szónak változik meg a szófaja, ha megkettõzöd a szó végi
mássalhangzóját?

A. var B. sok C. tol D. lak



1. Egy vagy két s? Hol kettõzött minden helyen az s?

A. la…ú…ág B. ki…ebb…ég
C. nyer…e…ég D. fri…e…ég

2. Melyik szó nem illik a sorba a jelentése alapján?

A. tehetetlen B. kiszolgáltatott
C. gyámoltalan D. zabolátlan

3. Mit csinál az, aki szemet huny valami felett?

A. kiábrándul valamibõl
B. szándékosan nem tesz szóvá egy hibát
C. eltéveszt valamit
D. megfeledkezik a kötelességérõl

4. Hogyan lesz a TOL-ból KÉK? Melyik szó nem illik a szóláncba, ha
csak egy betût változtathatok lépésenként?

TOL"…"…"…"KÉK

A. fék B. tél C. fél D. tál

5. Az alábbi szótagokból egy fûszer neve állítható össze. Melyik a
hiányzó szótag?

ZSA-BA-KOM

A. LÉ B. TI C. LI D. KA

6. Mindegyik betûcsoport értelmessé válik, ha ugyanazt a három-
betûs szót írod elé. Mi igaz a beírandó szó hangjaira?

-lat, -kony, -sas, -ogató

A. van köztük ajakkerekítéssel képzett magánhangzó
B. mindegyik zöngés
C. az elsõ hang zöngés párja a d
D. kettõ közülük magánhangzó

7. Kódfejtörõ. Ha az ÉREZ és a PENGE kódja AGHT és YHQXH,
akkor hogyan írható körül a YAQT jelentése?

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

8. Melyik szólás nem egészíthetõ ki egy tárgy nevével?

A. Elveti a …. B. Fején találja a ….
C. Hátrább az …. D. … keres a szénakazalban.

9. Melyik mondatban nincs helyesírási hiba?

A. Nyáron sokat csúzdáztam a barátaimmal.
B. A gyanusított majdnem megszökött.
C. A jutalom nagy tettekre sarkalta.
D. A legény kevesellte a bérét.

10. Szófaját tekintve melyik a kakukktojás?

A. mondván B. nyilván C. írván D. festvén

11. Ha Gergõ gõgös, Kata takaros, Józsi zsivány, akkor mi jellemzi Évit?

A. virgonc B. vidám C. víg D. vicces

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

1. jég a. cincér A. 1b, 2a, 3c, 4d
2. ördög b. cápa B. 1c, 2d, 3a, 4b
3. hõs c. madár C. 1c, 2d, 3b, 4a
4. pöröly d. rája D. 1d, 2a, 3b, 4c

13. Melyik szót „boncoltuk”?

szótõ+képzõ+képzõ+jel

A. sötétséget B. építkezésre C. könyvelõk D. írhatnának

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

14. Melyik -ni végû szó nem fõnévi igenév?

A. hakni B. üzeni C. lokni D. szegni 

15. Melyik szó rejt magában számnevet?

A. hajósokkal B. kábulatát C. megnézheted D. elvarázsolt
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