
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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17. Melyik -i képzõs alak írásmódja helyes?

A. Radnóti Miklós Gimnázium-i
B. Shakespeare-i
C. New York-i
D. Mikszáth Kálmán-i

18. Melyik -ni végû szó lehet fõnévi igenév?

A. lenni B. róni C. lokni D. fakszni

19. Melyiknek az írásmódja helyes?

A. 3-mal B. 100%-kig C. 100-zat D. 12-t

20.Melyik igealak írásmódja lehet helyes?

A. edzzél B. hagyjuk C. fonnyad D. vonzz

21. Mivel tudnád berendezni a lakást? Melyik bútordarab?

A. kredenc B. sublót C. nyoszolya D. sifonér

22. Hol írjuk hosszan a megadott mássalhangzót?

A. me(ny)egzõ B. ki(s)ebb
C. fe(n)költ D. szégye(l)d

23. Melyik igealak lehet kijelentõ módú?

A. fond B. mond C. álld D. told

24.Melyik igealak fejezhet ki múlt és jelen igeidõt is?

A. fejtek B. vesztek C. fentek D. mentek



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

A. rigolyás B. szeszélyes C. háklis D. mámoros

2. Melyik szó szerkezetét írtuk fel?

SZÓTÕ+KÉPZÕ+KÉPZÕ+RAG

A. boldogtalanságtól B. újításokat
C. tanulékonyaknak D. csendesebben

3. Mely szavak hiányoznak a következõ mondatokból?

A legtöbb gólt … játékost ünnepelték.

A nyitott ablak miatt nagy volt a ….

A tanárnõ dolgozatot ….

A. rúgó, huzat, irat B. rúgó, huzat, írat
C. rugó, huzat, írat D. rugó, húzat, irat

4. Négy betûkártya összeillesztésével értelmes szót kapsz. Egyet

megadunk, melyik a felesleges?

ZKO

A. MÁS B. DIK C. CSI D. MPAS

5. Melyik szópár nem szinonimákat tartalmaz?

A. kurjongat – kiabál B. leszid – ócsárol
C. ösztönöz – sarkall D. babrál – piszmog

6. Melyik szóval javítható az alábbi szólás kiemelt része?

Pálcát tör mellette.

A. elõtte B. mögötte C. felette D. ellene

7. Plusz egy k! Ha a következõ szavakhoz hozzáadsz egy-egy k betût,

újabb értelmes szavakat kapsz. Hol nem igaz ez?

A. tan B. buta C. apa D. árpa

8. Az alábbi betûkbõl foglalkozásneveket tudsz kirakni. Melyik a

kivétel?

A. EDKERÕSEK B. RITOPKÁS
C. SZKIUF D. SAVFORU

9. Milyen az, aki tagbaszakadt?

A. málé B. nyeszlett C. rõt D. vaskos

10. Figyeld a mássalhangzókat! Melyik a kakukktojást?

A. sas B. kecske C. pocok D. degu

11. Melyik szóból nem lesz újabb helyesen leírt szó, ha röviddé

változtatom az utolsó mássalhangzóját?

A. meggy B. huss C. száll D. varr

12. Ly vagy j? Melyik nem illik a sorba?

A. szila… B. cseve… C. karva… D. konvo…

13. Nyújtsd meg az alábbi szavak magánhangzóit! Melyik válthat

szófajt?

A. baj B. vet C. zug D. mer

14. Melyik szó nem azt jelenti, hogy beszélgetés?

A. dialógus B. diskurzus C. diakónus D. dumálás

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

15. Az alábbi igék közül melyikbe kell rövid ü?

A. sz…rkül B. t…rtõztet C. sz…kül D. megsz…ntet

16. Melyik illik közéjük?

álmos, barna, ibolya, elõd, lehel

A. kancsó B. szilárd C. virág D. kutya
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