1. Olvasd el Osvát Erzsébet versének egy részletét! Kirõl vagy
mirõl szólhat a vers?

A. széna

Ablakréseken
lopózik szobádba,
benn az alvó csendet
ébreszti, felrázza.
Bebújik nyakadba,
kabátod ujjába,
láthatatlanul fut
veled iskolába.

A. koros
A. a kutyáról
B. a Mikulásról
C. a szélrõl
D. az árnyékról

mint a lopózik szó?
B. oson

C. szalad

D. menekül

3. Melyik évszak neve lehet egy növény neve is?
A. tavasz

B. nyár

C. õsz

D. tél

4. Alkoss szavakat a szótagokból, de figyelj, mert mindegyiknél
egy szótag felesleges!
A kimaradt szótagokból egy újabb szó rakható ki. Melyik
kifejezés kapcsolódik ehhez?

Anyanyelv 2. 2. forduló

B. víztömeg

C. vízfesték

D. vízjel

5. Írd a kipontozott helyekre azt a hárombetûs szót, amelynek
jelentése latyak! Hol kapsz értelmes szót? (Többszörös választás!)
A. KO…

B. …GA

C. VÁ…

D. …A

6. Összekeveredtek a betûk. Állítsd õket helyes sorrendbe! Melyik
betûhalmazból lehet csak egyetlen értelmes szót kirakni?
A. OMS

B. SRÉ

C. TLO

D. ÁPL

7. Melyik szóban tudod kicserélni az r betût p betûre úgy, hogy
a kapott szó is értelmes legyen? (Többszörös választás!)
A. réz

B. ered

C. kanóc

B. bölcs

C. agg

D. szalma

C. csirke

D. ér

D. idõs

10. Mely szavakat lehet kirakni (külön-külön) a

LEVÉLTAKARÍTÁS szó betûibõl? (Többszörös választás!)

A. vállalat

B. kerítés

C. alakít

D. rálel

11. Egészítsd ki a hiányos közmondást! Mit jelent?
Amit szabad Jupiternek, nem szabad a …!
A. A Jupiter naprendszerünk legnagyobb bolygója.
B. Távol van az a személy, aki parancsolhatna.
C. Vannak olyan használati tárgyak, amelyek veszélyesek
lehetnek a gyerekekre.
D. Nem teheti ugyanazt a gyermek, mint amit a felnõtt.

12. Olvasd el a találós kérdést! Mi lehet a megfejtés?
(Többszörös választás!)

mely-dás-cser, ra-tak-pa, lyó-á-fo

A. vízesés

B. avar

9. Melyik szó nem illik a sorba a jelentése alapján?

2. „Ablakréseken lopózik szobádba”. Melyik szó jelenti ugyanazt,
A. vándorol

8. Hogyan nevezzük a gabonafélék aratás után visszamaradó szárát?

Két kezemmel füled fogom,
Ott csücsülök az orrodon.
A. okuláré
C. szemüveg

B. pupilla
D. pápaszem

13. Folytasd a szótagláncot! Melyik szó lehet a
következõ? (Többszörös választás!)
javul, vulkán, kántál, …
A. tálal
C. álmos

B. tálca
D. táltos

14. Fejtsd meg az eszperente rejtvényt! Melyik
szótagra nincs szükség a megfejtéshez?
Vele sebesen megkel kenyered.
A. tõ
C. lesz

B. fej
D. é

