16. Melyiket írtuk helyesen?
A. kulturális

B. kultusz

C. kultúra

D. kulturált

17. Melyik évszámos kifejezés írásmódja helyes?
A. 1990 decembere
C. 2011. március

B. 1990. december 12-ke
D. 2010. óta

Szeretettel üdvözöllek a

18. Melyik lehet határozói igenév?
A. nyilván

B. kíván

C. kivéve

D. falva

19. Melyik kifejezés rövidített alakja után nem kell pontot tenni?
A. centiméter B. ifjabb

C. forint

D. s a többi

20. Melyik igealak fejezhet ki múlt és jelen igeidõt is?
A. fejtek

B. vesztek

C. fentek

D. mentek

B. hozd

C. told

C. vesd

D. fogy

23. Melyik szó nem azt jelenti, hogy vita?
A. disputa

B. polémia

B. ir…gy

Remélem, jól felkészültél a megyei fordulóra, és sikerül továbbjutnod
az országos döntõbe! Nem kell sietned! A nyugodt munkához 45 perc
áll rendelkezésedre.
Bendegúz

D. differencia

C. v…gad

D. t…pus

8. osztály

C. dialektus

24. I vagy í? Hova kell i-t írni?
A. d…cséretes

megyei fordulójának résztvevõi között!

nyelvÉSZ 2. forduló

utolsó mássalhangzóját?
B. had
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D. fedd

22. Melyik szóból lesz újabb helyesen leírt szó, ha megkettõzöm az
A. meny

nyelvÉSZ

És most koncentrálj a kérdésekre! Jó munkát!

21. Melyik igealak lehet kijelentõ módú?
A. hord

Kedves Versenyzõ!

1. Melyik szó illik leginkább jelentése alapján az eszperente nyelvre
átírt szólásra?

A. interpretál – érdeklõdik
C. fanatikus – megszállott

Nem lelhetsz szentet, melynek keze nem befele tekeredne.
A. harag

B. önzés

C. szánalom

D. hitetlenség

C. kapuk

D. álma

B. neveletlen

C. illedelmes

D. mesterkélt

4. A megadott betûcsoportokat egészítsd ki ugyanazzal a
hárombetûs szóval, s mindegyikbõl értelmes kifejezés lesz. Mi a
jelentése a keresett szónak?
CSI…EG

B. állatfajta

PAN…

…ESZNYE

C. gyümölcs

5. P-vel babák eledele, N-nel embercsoport, SZ-szel csinos. Mi lesz
T-vel?
A. szerszám

B. szakít

C. torony

D. törött

6. Melyik kifejezéssel javítható az alábbi szólás kiemelt része?

B. ráhúzták

C. elhúzták elõtte

sorolva adom meg. Ha helyes sorrendbe állítod a szótagokat,
megtudod, milyen emberre illik ez a jellemzés.

C. könnyelmû

B. Szász

C. Soltész

D. Polyák

11. Ly vagy j? Melyik nem illik a sorba?
B. hangyabo…t

C. bo…kott

D. bó…a

12. Rövidítsd meg az alábbi szavak magánhangzóit! Melyik vált szófajt?
A. kór

B. láp

C. szél

D. báj

13. Az alábbi igék közül melyikben található rövid ü?
A. t…zet

B. sz…ret

C. sz…ntet

D. f…zet

14. Melyik illik a többi közé?
álmos, barna, ibolya, lehel, elõd
A. bokor

B. macska

C. virág

D. kutya

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

15. Melyik -ni végû szó lehet fõnévi igenév?

A; CSO; IS; KÁ; KÁN; KE; MÓT; RES
B. akadékoskodó

A. Tóth

D. felhúzták

7. A következõ szólást szótagokra bontottam, s ezeket betûrendbe

A. hallgatag

származik. Melyik nem?

D. hiszékeny

A. lenni

B. lokni

C. utáni

D. elleni

8. osztály

Lehúzták róla a vizes lepedõt.
A. leszedték róla

10. Sok családnevünk valamely nép régen használatos nevébõl

A. sapkabo…t

D. bútordarab

B. magas, ajakkerekítéses
D. magas, ajakréses

nyelvÉSZ 2. forduló

A. fafajta

FEL…

Melyik jellemzés igaz a hiányzó szóban ismétlõdõ magánhangzóra?
A. mély, ajakkerekítéses
C. mély, ajakréses

3. Milyen az, aki modoros?
A. példamutató

9. Melyik az a szó, amely valamennyi szólásból hiányzik? (Ragos alak
Ne fesd az … a falra! Veri az … a feleségét. Az … nem alszik.

koros, lakkos, lét
B. karó

B. orientál – tájékoztat
D. impozáns – nagyszerû

is lehet.)

2. Melyik illik a sorba? (Segítség: palindrom.)
A. lakás

8. Melyik szópár nem szinonimákat tartalmaz?

