1. Olvasd el Gazdag Erzsi versének egy részletét! Mi lehet a vers címe?
Hajnalban kel
s szaporán
elindul a
nap után.

Lelkendezve
szaladna,
ha gyökere
nem volna.

A. Pipacs
B. Szarkaláb
C. Napraforgó
D. Pitypang

2. Melyik kifejezés jelenti ugyanazt, mint a versben is szereplõ
szaporán szó?

A. izgatottan B. gyorsan

C. idegesen

D. ráérõsen

3. Válaszd ki a helyesen leírt szavakat!
cserlye, ragály, kehely, tutaly, útja, tarsoj, aggály, csuhaj, aszáj
Ha a helyesen leírt szavak kezdõbetûit helyes sorrendbe
teszed, egy melléknevet kapsz végeredményül. Melyik
kifejezés lesz a kapott szó ellentéte?
A. magas

B. vékony

C. telt

D. fiatal

4. Tedd ugyanazt a betût a szavak elé úgy, hogy újra értelmes
szavakat kapj! Melyik így kapott szó szófaja ige?
A. egyes

B. élek

C. akik

D. égi

5. Olvasd el a találós kérdést! Melyik sor tartalmazza a megfejtés

Anyanyelv 4.

1. forduló

betûit?

Egy nyelven sem tud,
mégis minden nyelven beszél.
A. í, g, h, z, n, v, a
B. sz, a, i, h, n, v, g
C. a, v, g, ssz, n, h, í
D. g, ssz, a, i, n, v, h

6. Melyik betûhalmazból lehet olyan szót kirakni, mely vissza-

felé olvasva is értelmes? Minden betût fel kell használnod!
(Többszörös választás!)
A. IMOZ

B. AAHLS

C. AAKLS

D. AAKRT

7. Melyik közmondást nem ferdítettük el?
A. Bolond lyukból hideg szél fúj!
B. Vak tyúk is talál magot.
C. Jó bornak nem kell cégér.
D. Addig üsd a vasat, amíg nem lehet megfogni!

8. Mi a stelázsi?
A. keskeny szájú edény
C. kisméretû asztal

B. dagasztóteknõ
D. polcos állvány

9. Ugyanaz a két betû hiányzik a szavakból. Ez önálló szóként is
megállja a helyét. Melyik állítás igaz rá? (Többszörös választás!)
kitû…, tû…dik, keszke…
A. azonos alakú szó
C. többjelentésû szó

B. szófaja lehet fõnév
D. szófaja lehet ige

10. Csaba kedvenc gyümölcse a banán, Barna a narancsot imádja,

Dóri legjobban a ribizlit szereti. Melyik gyümölcsért rajong
Herman?
A. az almáért B. az ananászért C. a málnáért D. a mangóért

11. Melyik szópár tagjai fejeznek ki ellentétet? (Többszörös választás!)
A. állhatatos – telhetetlen
C. makacs – engedékeny

B. ízletes – zamatos
D. torz – arányos

12. Radírpók kiradírozta a patás állatok neveibõl a magánhangzókat. Melyik szóból radírozott ki azonos magánhangzókat?
(Többszörös választás!)
A. z_br_

B. z_rg_

C. t_v_

13. A számok betûket jelentenek. Hol ad-

nak minden esetben értelmes szavakat?
(Többszörös választás!)
2=É, 3=M, 4=R, 5=K

A. 524, 25
C. 325, 24

B. 324, 523
D. 423, 525

14. Rakd rendbe a betûket! Minden betût

fel kell használnod! Melyikbõl lehet
melléknevet kirakni?
(Többszörös választás!)

A. VHÖSÛ
C. FIZÁK

B. HOZUG
D. ÖSÖKD

D. b_l_ny

