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Kedves Olvasó! Kedves Barátunk!
Ön a nyelvÉSZ Anyanyelvi Tanulmányi Verseny válogatott feladatgyûjteményét tartja a kezében. Versenyünk 2019-ben lett 20 éves. Ebbõl
az alkalomból gyûjtöttük össze a verseny elmúlt éveinek legjobb,
legizgalmasabb 1000 feladatát. A feladatsorok általános iskolások
részére készültek. Minthogy a verseny iskolai, megyei fordulóból és
országos döntõbõl áll, a feladatgyûjtemény is ennek megfelelõ felosztásban tartalmaz feladatokat évfolyamonkénti bontásban.
A nyelvi készségek, nyelvi kreativitás, nyelvi játékok, a szabályos és
szép nyelvhasználat rangos versenye, a tanulók egyik kedvence a nyelvÉSZ.
Feladatgyûjteményünket ajánljuk pedagógusoknak
– tanórák színesítésére;
– házi versenyek szervezéséhez segédanyagnak;
– tanulmányi versenyekre való felkészüléshez.
Szülõknek
– otthoni kvízjátékhoz;
– tanulmányi versenyekre való egyéni felkészüléshez;
és természetesen diákoknak
– gyakorlásra;
– iskolai dolgozatra való sikeres felkészüléshez
– tanulmányi versenyekre való egyéni felkészüléshez.
A feleletválasztós kérdésekre általában egy választ várunk. Ahol ettõl
eltérünk, ott azt többszörös választás felirattal jelezzük. Ebben az
esetben egy vagy több helyes válasz van. A megoldás akkor jó, ha a
megfejtõ mindet megadja, és csak azokat adja meg.
Tehetséggondozás és rangos tanulmányi verseny: elválaszthatatlan
páros. A diákok szeretik, ha tudásukat színvonalas versenyen bizonyíthatják, a pedagógusok tehetséggondozó munkájának pedig komoly
sikere, ha sok diákjuk eredményesen versenyez.
Kedves Pedagógusok, Szülõk, Tanulók!
A nyelvÉSZ Anyanyelvi Tanulmányi Versenyünkre minden tanévben
január 10-ig lehet jelentkezni az általános iskolákban az osztályfõnököknél, magyartanároknál. Kreatív, izgalmas és játékos verseny.
Igazi élmény és fejlesztõ tudáspróba.
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FELADATOK
1. osztály
Iskolai forduló
1 . Melyik szó nem lesz értelmes, ha az a helyére e kerül?
A. csal

B. fal

C. kap

D. lap

2 . Melyik szóval folytatódhat a szótaglánc?
buli – liba – batár – …
A. taréj

B. tárca

C. árul

D. társ

3 . Jelöld, ha nem ugyanazt jelenti a szópár mindkét tagja!

Feladatok

A. szemfüles – élelmes
C. rideg – oktondi

B. vakító – szikrázó
D. lusta – rest

4 . Nándi kedvenc étele a nudli, Kittié a kürtõskalács, Petráé a
palacsinta. Vajon mi a kedvence Gabinak?
A. a máglyarakás
C. a bableves

B. a gyümölcsleves
D. a gesztenyepüré

5 . Közlekedünk. A következõ szavak közül háromból rövid
magánhangzó hiányzik. Melyik a kakukktojás?

6

A. kala…z
C. kami…n

B. f…rgalom
D. rend…r
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6 . Rakd helyes sorrendbe az összekeveredett betûket!
ú k ty á
Hol találkozhatsz a megfejtéssel?
A. az országúton
C. a ruhán

B. a falon
D. az ágyban

7 . Jelentése alapján melyik nem illik a többi közé?
A. parányi
C. cingár

B. apró
D. picurka

8 . Mit kell a kipontozott helyre írni, hogy a kapott szólás azt
jelentse: nagyon megijed?
Minden haja szála …
A. növekedésnek indult.
C. kihullik.

B. égnek áll.
D. a fésûben maradt.

9 . Olvasd el Kántor Péter Van egy bagoly címû versikéjét!

1. osztály

Van egy bagoly, az csak huhog,
attól minden levél suhog.
Van egy egér, az csak cincog,
attól minden fûszál kuncog.
Melyik szó jelenti ugyanazt, mint a kuncog?
A. szomorkodik
C. nevetgél

B. növekszik
D. kuksol

1 0 . Egészítsük ki a következõ szavakat egy-egy betûvel úgy, hogy
édességeket kapjunk! Melyik betûnek nem találunk helyet?
kugl…f, f…nk, b…kta
A. u

B. ó

C. ú

D. á

7
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1 1 . Gergõ nagyon fürge. Egészítsd ki a szólást úgy, hogy ezt
jelentse!
Gergõnek az egyik … itt, a másik ott.
A. sarka

B. lába

C. keze

D. cipõje

1 2 . Lánc, lánc, szótaglánc. Melyik szóval folytatódik a szótaglánc?
cseppen – penna – napos – ?
A. ostor
C. posvány

B. poszter
D. oszlop

1 3 . Olvasd el Hárs Ernõ Füstjelek címû versét!

Feladatok

Esõ szitál, amerre látok,
avar gõzöl a fák alatt,
az õsz a bõr alá szivárog,
s a hegyek, mint az indiánok,
kék füstjeleket váltanak.
Vigyázz – mondják –, a tél hideg lesz,
nem ismer könyörületet,
s ne félj – teszik hozzá a jelhez –,
a próba bármilyen keserves,
mögötte ott a kikelet.
Melyiket nem csinálhatja az esõ?
A. csepereg
C. sziporkázik

B. szemerkél
D. szitál

1 4 . Illesszük a megadott betûket egyesével az avar szó elejére!
Melyikkel nem kapunk értelmes szót?
…avar

8

A. cs

B. k

C. h

D. z
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1 5 . Mit jelent a vers utolsó szava?
A. nyár

B. boldogság

C. hóvirág

D. tavasz

1 6 . Évszakok. Melyik évszak neve jelenthet hajszínt is?
A. tavasz

B. nyár

C. õsz

D. tél

1 7 . Keresd meg a szabályt! Melyik szóval folytatható a szólánc?
kutya, aligátor, rák, kuvik, …
A. béka

B. kenguru

C. vakond

D. uhu

Többszörös választás

1 8 . Melyik szólást, közmondást nem ferdítettük el?
A. Itatja a verebeket.
B. Egy fecske nem csinál nyarat.
C. Kutyából nem lesz eb.
D. Bolhából csinál elefántot.

1 9 . Pótold a hiányzó p vagy b betût! Hová illeszthetõ be
A. csi…et

B. lom…os

C. e…éd

D. …ont

2 0 . Oda-vissza. Melyik szó illik ebbe a szóhalmazba?
telek, dõre, tök, repes
A. kép

B. ördög

C. tér

1. osztály

bármelyik?

D. verem

2 1 . Pótold a hiányzó l vagy ll betûket! Melyik szó értelmes l-lel
és ll-lel is?
A. vá…ás

B. ke…

C. megha…

D. ü…õ

9

Tetszik?

Mi is nagyon szeretjük.
Szívből ajánljuk,
ha örömre és felszabadult percekre vágysz!
Már rendelhető!

Élvezd mihamarabb!
Most
kedvezménnyel
lehet a tiéd!
Megnézem.

Ne hagyd ki!

2014.11.22.-i állapot

Rendeld meg most a kiadónál!
Még több jó könyv
megjelenését támogatod vele.
Imádom a jó könyveket. Kérem máris!
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2 2 . Melyik szó szótagjait lehet felcserélni úgy, hogy ismét
értelmes szót kapjunk?
A. kaska

B. kofa

C. tapos

D. kapus

2 3 . Juss el a KAS szótól a KÉP szóig úgy, hogy minden lépésben
csak egyetlen betût változtatsz meg! Mi lehet a hiányzó szó?
KAS – … – KÉP
A. KAR

B. KÉS

C. SZÉP

D. KAP

2 4 . Melyik jelentéspárosítás helyes?
A. unszol – lebeszél
C. lakályos – otthonos

B. leplez – takargat
D. lopva – titokban

2 5 . Melyik szó betûsorába lehet beilleszteni egy j betût úgy, hogy
a kapott szó is értelmes legyen?
A. bot
C. felett

B. szabad
D. ború

2 6 . Melyik betû illeszthetõ a kipontozott helyre, ha értelmes szót
szeretnénk kapni?

Feladatok

…írnek
A. h

B. s

C. zs

D. ny

2 7 . Cserebere. Melyik szó lesz újból értelmes, ha az a betût á-ra
cseréljük?
A. faj

B. csap

C. gaz

D. sas

2 8 . Radírpók kitörölte az evéssel kapcsolatos szavak kezdõbetûit.
Honnan törölt ki egyjegyû mássalhangzót?
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A. …ócsál
C. …ajszol

B. …emegézik
D. …akmározik

