17. Melyik igealak nem értelmezhetõ jelen idejûként?
A. félt

B. kértek

C. vártak

D. szerettek

18. Melyiket írtuk helyesen?
A. fotomodell
C. fotoszintetizál

B. fotografál
D. fotoriporter

Kedves Versenyzõ!
Szeretettel üdvözöllek a

19. Melyik szó lesz helyesen leírt, értelmes szó akkor is, ha a benne

nyelvÉSZ

lévõ o-t hosszúra cseréljük?
A. logó

B. kor

C. sok

D. tol

Országos Anyanyelvi Tanulmányi Verseny
döntõjének résztvevõi között!

20. Melyik elválasztásnál hibáztunk?
A. lajst-rom

B. mo-narc-hi-a

C. ed-dze

D. ész-sze-rû

21. Melyik mássalhangzótörvényre találsz példát az alábbi földrajzi
nevekben?

Sükösd, Nyíregyháza, Kunpeszér, Szentkirályszabadja

22. Gyakran híres emberekrõl neveznek el ételeket, találmányokat,

eljárásokat, jeles napokat stb. Melyiknek a nevében hibáztunk?
B. Dieselmotor
D. makadámút

23. Melyik esetben kapunk helyesen leírt szót u-val és ú-val is?
A. fal…

B. ár…

C. bor…

D. ad…

24. Melyik szópár nem ellentétes jelentésû?
A. amatõr – profi
C. satíroz – árnyal

B. dilettáns – hozzáértõ
D. pacifista – háborúellenes

Bendegúz

7. osztály

A. Pál-fordulás
C. pasztõrözött (tej)

Jó munkát kívánok!

nyelvÉSZ döntõ

A. összeolvadás
B. zöngésség szerinti részleges hasonulás
C. jelöletlen teljes hasonulás
D. képzés helye szerinti részleges hasonulás

Remélem, jól szórakozol majd a feladatok megoldása közben, és sikerül
jó helyezést elérned! Nem kell sietned! A nyugodt munkához 45 perc
áll rendelkezésedre.

1. Sifonér állt a szobában. Mit tartottak ebben az alkalmatosságban?
A. fehérnemût
C. poharakat

A. madáchi
C. mikszáthos

B. jó bort
D. könyveket

2. Az alábbi szavakban ugyanazt a hangot ejtjük. Melyik szóban
tér el a hiányzó hang írásképe a többitõl?
A. haj…a

B. kon…a

C. kú…a

hiányzik (toldalékolt formájában). Melyikkel fejezzük ki azt,
hogy valaki ügyetlen?
A. Lyukas a … (-a, -e).
B. Ki sokat … (-l), keveset fog.
C. A … (-ában, -ében) tartja.
D. Két … (-val, -vel) szórja.

C. az észt

C. zordon

D. komoly

11. Melyik állítás nem lehet igaz a következõ igealakra?
hallják
A. felszólító módú
C. alanyi ragozású

B. 3. személyû
D. kijelentõ módú

alapján melyik a kakukktojás?
A. aranygyûrû

D. a lett

lehet leírni, akkor kivel találkozott Anna?

B. Krositstsal
D. Ráczcal

B. papírsárkány

C. hólapát

D. selyeming

13. Deákné mely tárgyánál nem jobb az az ember a szólás szerint,
aki semmivel sem különb a másiknál?
A. sátránál

B. házánál

C. konyhájánál

D. vásznánál

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

6. Mit tesz az, aki elveti a sulykot?
B. abbahagyja a munkát
D. kertészkedik

7. Felesleges! Ha a következõ szavakból elveszel egy-egy betût,
újabb értelmes szavakat kapsz. Melyik a kakukktojás?
A. párna

B. kelet

C. kancsó

esetleg beleszólogat?

B. bliccel

C. kibicel

A. tuta…

B. dereg…e

D. kibiceg

C. sa…ka

D. gá…a

15. Melyik magánhangzópár behelyettesítésével kapunk azonos
alakú szót?

t…r…k

D. paplan

8. Mit csinál az, aki nem vesz részt a kártyajátékban, csak nézi,
A. biccent

14. Melyik vízi alkalmatosság nevébe kell j-t írni?

A. o, o

B. é, e

C. e, e

D. ö, ö

C. pint

D. lat

16. Melyik hosszmérték?
A. rõf

B. arasz

7. osztály

A. sportol
C. túlzásba visz valamit

nyelvÉSZ döntõ

5. Anna leírta, kivel randevúzott. Ha az igazságot csak helyesen
A. Balogghal
C. Szûcscsel

B. komor

12. Az alábbi szóösszetételek közül az elõtag és utótag viszonya

4. Melyik nyelv nem rokona a magyarnak?
B. a finn

B. Bethlen Gábor-i
D. balassiféle

10. Melyik szó nem illik a sorba jelentését tekintve?
A. mord

D. on…a

3. Az alábbi hiányos állandósult szókapcsolatokból ugyanaz a szó

A. a lapp

9. Melyik toldalékolás helytelen?

