1. Olvasd el Veres Csilla Õszi susogó címû versének egy
részletét! Mi a kondér szó helyes magyarázata?
Érett szilva mind lepotyog,
kondérokban lekvár rotyog,
gyengül a nap sárga fénye,
elszáradt a levél széle.

A. szûk szájú cserépedény
B. nagyméretû üst
C. befõttesüveg
D. spájz

2. Melyik betû nem illeszthetõ a kipontozott helyre úgy, hogy
értelmes szót kapj?

A. p
C. s

…ép

B. t
D. n

3. Állítsd helyes sorrendbe az összekeveredett szótagokat!
Melyik szó jelenti ugyanazt, mint a megfejtés?
B. nyughatatlan

C. rendetlen

Melyik szóból radírozott ki azonos magánhangzókat?
(Többszörös választás!)
A. fl_m_ng_

D. kíváncsi

4. Melyik esetben tudjuk a kipontozott helyre beilleszteni a ház
B. …igazda

C. fel…ik

D. meg…asodik

…lona, …szter, …ecília, …oémi, …lára

Anyanyelv 2.

1. forduló

Ha helyes sorrendbe teszed a kezdõbetûket, egy madár nevét
kapod megfejtésül. Melyik állítás igaz a megfejtésre?
(Többszörös választás!)
B. Ez a madár télre elköltözik.
D. Két szótagból áll.

6. Kinga betûrendben szeretné leírni a naplójába azoknak a
Balaton környéki településeknek a nevét, ahol a nyári szünetben járt. Segíts neki! Melyik település kerül a betûrendbe
sorolás után a második helyre?
A. Balatonszárszó
B. Balatonakali
C. Balatonfüred
D. Balatonboglár

7. Jelentése alapján melyik nem illik a többi közé?
A. bosszús

B. ingerült

C. hangos

D. f_csk_

A. d
B. t
C. k
D. ö

10. Melyik szóban lehet az e betût é-re cserélni úgy, hogy újra
értelmes szót kapj? (Többszörös választás!)
B. mer

C. szel

D. fel

11. A betûk számokat jelentenek. Hol adnak értelmes szót?
(Többszörös választás!)

2=A 3=K 4=S
A. 424

B. 423

C. 4233

D. 324

12. Panni szeret kíváncsiskodni. Egészítsd ki a szólást úgy, hogy ezt

5. Pótold a nõi keresztnevek kezdõbetûit!

A. Utolsó betûje az e.
C. Elsõ betûje a k.

C. f_g_ly

Varázsbotja nincsen neki,
de a tájat eltünteti.
Mikor leszáll, azt sem tudod,
merre van a pisze orrod.

szót úgy, hogy értelmes szót kapjunk? (Többszörös választás!)

A. …õrzõ

B. f_c_n

9. Találós kérdés! Melyik betû felesleges a hárombetûs megfejtéshez?

A. nyel

ga iz gá
A. tohonya

8. Radírpók kiradírozta a madárnevekbõl a magánhangzókat.

D. felbõszült

jelentse!

A. a szöget.
C. az orrát.

Mindenbe beleüti …
B. a fejét.
D. a lábát.

13. Állatkert. Melyik madárnak a nevét
szótagoltuk hibásan?

A. ke-se-lyû
C. pap-a-gáj

B. fü-le-mü-le
D. pe-li-kán

14. Mi a jelentése annak a kétbetûs

szónak, amely a pontok helyére
illeszthetõ úgy, hogy újra értelmes
kifejezéseket kapjunk?
tar…, gyár…, szán…
A. ételízesítõ B. állóvíz
C. szerszám D. foglalkozás

