16. Gyakran híres emberekrõl neveznek el ételeket, találmányokat,
eljárásokat, jeles napokat stb. Melyiknek a nevében hibáztunk?
A. Pál-fordulás
C. pasztõrözött (tej)

B. Dieselmotor
D. makadámút

17. L vagy ll? Hol írjuk röviden a mássalhangzót?
A. venti…átor

B. a…igátor

C. mi…iõ

Kedves Versenyzõ!

D. retikü…

Szeretettel üdvözöllek a

nyelvÉSZ

18. Melyikbe kell kötõjelet írni?
A. Nagy Britannia
C. Arab félsziget

B. Fertõ tó
D. Csongrád megye

B. velocipéddel
D. lajtorjával

Jó munkát kívánok!
Bendegúz

20. Melyik szópár nem ellentétes jelentésû?
B. dilettáns – hozzáértõ
D. pacifista – háborúellenes

21. Hol írjuk röviden a megadott mássalhangzót?
A. ma(m)ut

B. klu(b)

C. ra(f)ia

D. o(r)mány

A. mentek

B. félt

C. fentek

D. teltek

23. A felsorolt szavak közül melyiket választottuk el helyesen?
A. So-ós
C. Tád-zsi-kisz-tán

B. ko-or-di-nál
D. ar-chí-vum

24. Melyik nem ûrmérték?
A. akó

B. rõf

C. messzely

D. pint

8. osztály

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

nyelvÉSZ döntõ

A. amatõr – profi
C. satíroz – árnyal

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.

19. Mivel utazhattak régen az emberek?
A. delizsánsszal
C. lokomotívval

Országos Anyanyelvi Tanulmányi Verseny

9. Az alábbi szavak elejére ugyanaz a magánhangzó illik, hogy

1. Melyik összetett szót írtuk helytelenül?
A. fõigazgató-helyettes
C. bankjegy-forgalom

B. tengeralattjáró-támaszpont
D. kerekasztal-konferencia

2. Melyik anagramma nem egy mûfaj nevét rejti?
A. adó

B. édi garat

C. belé széles

D. korom bír

3. Ha a következõ népnevekbõl elveszel egy-egy betût, akkor is
értelmes szót kaphatsz. Hol nem igaz ez?
A. ukrán

B. finn

C. szerb

D. svéd

4. Az alábbi hiányos állandósult szókapcsolatokból ugyanaz a szó
hiányzik (toldalékolt formájában). Melyikkel fejezzük ki azt,
hogy a látszat csalhat?
A. Ki korán kel, … lel.
C. Májusi esõ … ér.

B. Nem mind …, ami fénylik.
D. … van a szíve.

5. Aladár leírta a születési helyét. Ha az igazságot csak helyesen

újabb értelmes szót kapjunk. Melyik a kakukktojás?
A. bál

B. patikus

C. redõ

D. roma

10. Milyen az, aki karót nyelt?
A. egyenes, sudár
C. feszült, merev

B. magas, óriási
D. keménykötésû

11. Ha az alábbi szavakat tárgyraggal látjuk el, melyikbõl kapunk
azonos alakú szót?
A. út

B. húsz

C. kút

D. új

12. Melyik nyelv nem rokona a magyarnak?
A. a lapp

B. a finn

C. az észt

D. a lett

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

A. Kisalföldi
C. Balaton-felvidéki

13. Melyik toldalékolás helyes?

B. Sváb hegyi
D. jános-dûlõi

A. madáchi
C. mikszáthos

6. Melyik szó nem névszóból képzett névszó?
A. vélemény B. sokaság

C. barátság

D. gépész

a másik háromtól. Melyik a kakukktojás?
A. napraforgó
C. szántóvetõ

B. szavahihetõ
D. semmittevõ

8. Melyik szó nem illik a sorba jelentését tekintve?
A. briliáns
C. bravúros

B. zseniális
D. migráns

14. Melyik szóba írhatunk j-t?
A. mordá…a B. hordá…a

C. ami…e

D. homá…a

15. Melyik mássalhangzótörvényre találsz példát az alábbi földrajzi
nevekben?
Sükösd, Nyíregyháza, Kunpeszér, Szentkirályszabadja
A. összeolvadás
B. zöngésség szerinti részleges hasonulás
C. jelöletlen teljes hasonulás
D. képzés helye szerinti részleges hasonulás

8. osztály

7. A következõ összetett szavak egyike – szerkezete alapján – eltér

B. Bethlen Gábor-i
D. balassiféle

nyelvÉSZ döntõ

lehet leírni, akkor hova valósi Aladár?

