14. A szegedi Fehér-tó madarai közül néhánynak összekeveredtek a

betûi. Rakj rendet köztük! Melyik betûsor tartalmaz fölösleges
betût?
A. urad

B. dinágóri

C. csókgav

D. cserévb

15. A Fehér-tónál megfigyelheted a SZERECSENSIRÁLY szokásait
is. Melyik szósor szavai rakhatók ki a név betûibõl?

Kedves Versenyzõ!

A. SZERES, ESZES
C. CSEN, ERES

Szeretettel üdvözöllek a

B. NESZ, CSERE
D. ERESZ, SZERENCSÉS

16. Helyettesítsd a meghatározásokat egy-egy szóval, s az eredmény
egy újabb kifejezés lehet. Hol helyes a mûvelet?

A. bõvizû felszíni vízfolyás + ételízesítõ = hosszú, keskeny helyiség
B. a sapka dísze lehet + a cipész eszköze = juhászlegény
C. a medve kicsinye + történelmi idõszak = kezdetleges lábbeli
D. madár testét fedi + kenhetõ tejtermék = enyveskezû

17. Hol maradt le az u betûrõl az ékezet?
A. szunyog

B. bajusz

C. marabu

D. satu

nyelvÉSZ
Országos Anyanyelvi Tanulmányi Verseny
döntõjének résztvevõi között!
Remélem, jól szórakozol majd a feladatok megoldása közben, és sikerül
jó helyezést elérned! Nem kell sietned! A nyugodt munkához 45 perc
áll rendelkezésedre.
Jó munkát kívánok!
Bendegúz

18. Állatok fedezékben. Ugrasd ki az állatot abból a mondatból, amelyikben elbújt!

19. Az alábbi szópárok csak egy-egy betûben különböznek egymástól.

nyelvÉSZ döntõ

A. A tréfás bohócok meghódították a nézõket.
B. Hosszú, lompos farka csak akadályozta a futásban.
C. Apu, ma megyünk a strandra?
D. A mimóza kényes teremtés.
Hol igaz ez a szabály?

20. Jelöld azt a szót, amelybõl egyetlen betût elhagyva újra értelmes
szót kapunk!

A. ABLAK B. KARCOLÁS C. SZEKRÉNY D. ASZFALT

3. osztály

A. Ha t-vel írom: hajtogatott tésztaféle, ha m-mel: szörnyûséges, borzalmas.
B. Ha h-val írom: hálóval, varsával dolgozó ember, ha k-val: gabonaszemek bölcsõje.
C. Ha t-vel írom: lovak lábát borító körömféleség, ha s-sel: török fõúr.
D. Ha o-val írom: az egyik lábcsont neve, ha a-val: gyalogos katona.

1. Olvasd el Kányádi Sándor Faragott versike címû költeményét!
Volt egy fakatona.
Fából volt a lova:
kengyelje, kantárja
a kádár munkája.

Fából a patkója:
fakovács patkolta.
Fából volt faragva
a föld is alatta.

Mit jelent a kengyel és a kantár kifejezés?
A. A kantár és a kengyel a lovas kocsi régi neve.
B. A kantár a lószerszám fejen lévõ része, a kengyel pedig a lovas lábtartója.
C. A kantár a ló sörényét védte, a kengyel pedig a szemét óvta a rovaroktól.
D. A kengyelben ült a ló hátán a lovas, a kantár pedig a hintó ülése volt.

2. Mit készít még a kádár?
A. háztetõt

B. hordót

C. ködmönt

D. csizmát

3. Ha Gábor banánt, Panni narancsot, Ármin meggyet eszik, mit
fogyaszt Jakab?
A. kivit

8. A kertész betûrendbe szeretné sorolni a növényeit. Segíts neki
megtalálni a helyes sorrendet!

A. méhbalzsam, medveszõlõ, menta, mesevirág, mézesfa
B. medveszõlõ, menta, mesevirág, méhbalzsam, mézesfa
C. medveszõlõ, méhbalzsam, menta, mesevirág, mézesfa
D. medveszõlõ, menta, mesevirág, mézesfa, méhbalzsam

9. A kertész feljegyzéseiben elmosódtak a betûk. Segíts neki újraírni
a hiányzó részt!

pa…zsika, má…va, átokh…nár, csengõbo…t,
dato…a, gyöngycser…e, gy…szûvirág, ham…virág
A. ly, ly, i, j, ly, ly, û, u
C. j, ly, í, j, ly, j, û, u

10. Képezz párokat az ellentétes jelentés alapján!
rest adakozó fürge serény cingár fösvény testes

B. almát

C. epret

D. málnát

4. A felsorolt mássalhangzókat rakd helyes sorrendbe, s a megfelelõ
magánhangzókkal kiegészítve õket egy-egy magyar város nevét
kapod. Melyik sor rejti a hiányzó betûket?

Mi lesz a párja az egyedül maradt szónak?
A. friss

B. lomha

ALPOK, KOPPAN, NAPPAL

B. I, O, E, É, U, A, E
D. I, O, E, E, U, A, E

5. Rakj rendet az összekeveredett szótagok között! Melyik nem illik
jelentése alapján a sorba?
B. fe fa jû

C. jan fa kó

D. fa gú han

B. Kölcsey Ferenc
D. Kölcsei Ferenc

7. Pótló rejtvény. Ha a bepótolt betûket összeolvasod, egy szólást
kapsz eredményül. Mi a szólás jelentése?

…ácán …lma …ohóc …kác …ehén …akukk
…rvácska …uskó …aláta …lem …ókus …pület …övid
A. Valami nagyon alacsony.
C. Könnyû a súlya.

B. Értéktelen dolog.
D. Csak a mesében létezik.

A. LAPPANG

B. PALACSINTA

C. LOPÁS

D. ALAPOS

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

12. Ly vagy j? Pótold a hiányzó betûket! Hol j a hiányzó betû?
A. eré…es

B. mora…ló

C. mu…a

D. zsiva…

13. Húzz ki minden olyan betût, ami kétszer vagy többször szerepel
az alábbi sorban, majd rakj össze egy szót a maradékból!
myácíxuténwocperzémonpbivuáatxivywí
Mi igaz a megfejtésre?
A. Két szótagból áll.
B. Csak élõlényt jelenthet.
C. Szerepel benne az ábécé utolsó egyjegyû, mássalhangzót jelölõ betûje.
D. Betûibõl kirakható a fogoly szó rokon értelmû kifejezése. (Nem
kell minden betût felhasználni!)

3. osztály

6. Hogyan írjuk helyesen a Szózat költõjének a nevét?
A. Vörösmarty Mihály
C. Vörösmarthy Mihály

D. beteg

nyelvÉSZ döntõ

A. I, Ó, E, E, U, A, E
C. I, O, E, E, Ú, A, E

C. gyors

11. Keresd a szótagoláson alapuló szabályt! Melyik szóval folytatható a sor?

SKMLC, SZDG, PTSDB

A. to os ba

B. ly, j, i, ly, j, ly, ü, ú
D. j, ly, í, ly, ly, j, û, ú

