Név, cím: ______________________________________

NYELVI FEJTÖRŐK
Az anyanyelv nemzetközi napja (február 21.) alkalmából

A játék ideje: 2018. február 14–21.
Kérjük, a kitöltött feladatlapot személyesen adja le a könyvtárban, vagy
e-mailben küldje el a wakonyvtar@gmail.com címre.

A legjobb megfejtők meglepetés ajándékot nyerhetnek.
1. Játsszunk összetett szavakkal! Melyik előtag illik mindegyik utótaghoz?
Példa: fürdő + kád
+ köpeny
+ szoba
A) _________ +árok
+ börtön
+ kapitány

B) ___________ +jegy
+lámpa
+könyv

C) __________ +szőnyeg
+verseny
+rózsa

2. Keresse meg a földrajzi neveket! Az alábbi szavakban egy-egy földrajzi név rejtőzik.
A) TÉRDVÉDŐ:
_________________
C) VENDÉGVÁRÓ: _________________

B) GYÚRÓDESZKA: ______________
D) HUSZÁRTISZT: _______________

3. L vagy ll? Egészítse ki a következő szavakat!
A) á___arc

B) á___név

C) á___ásfoglalás

D) á___kapocs

4. Összekeveredtek a betűk. Bogozza ki őket, s írja le az így kapott keresztneveket!
A) ZGÚEDBEN ______________ B) ROBBLÁA __________ C) IŐKNE ____________
D) MTSÁA _________________ E) JIUALANN___________ F) ZÓLSÁL ___________
5. Egészítse ki a közmondásokat a hiányzó szavakkal! Melyik állat a legkisebb?
A) Bámul, mint _________ az új kapura.
B) Amelyik ________ ugat, az nem harap.
C) Kerülgeti, mint _________a forró kását.
D) Ne igyál előre a _________ bőrére.
E) Szemtelen, mint a piaci ________.
6. Szótagolja a következő szavakat!
dörgölődzik: ______________________

felismerőberendezés:_________________

kossuthi: ________________________

komondor: _____________________

Név, cím: ______________________________________
7. Ly vagy j? Egészítse ki a következő szavakat!
B) zsiva_____
E) biva______

B) ha___adon
F) má______va

C) fuszu___ka
G) papagá___

D) feszé___ez
H) kulcs___uk

8. Alkosson mellékneveket! (Pl.: Ráckeresztúr – ráckeresztúri)
A) Madách Színház: __________________ B) József Attila: _________________
B) Alsó-Ausztria: ____________________ D) Érd-Ófalu: ___________________
9. Írja le a következő számokat betűvel!
A) 2018: _________________________________________________________
B) 239: __________________________________________________________
C) 11 456: ________________________________________________________
10. Tegye felszólító módba (egyes szám második személy) a következő igéket! (Pl.: véd –
védd)
A) mond: _______________________
C) vés: _________________________
E) ad: __________________________

B) küld: _______________________
D) lát: _________________________
F) mer: ________________________

11. A nyelvújítás korában sok olyan szó is keletkezett, mely aztán nem maradt meg a
köztudatban. Mi jelentenek az alábbi kifejezések?
A) gőzpöfögészeti tovalöködönc: ________________________
B) nyaktekerészeti mellfekvenc: _________________________
C) megkönnyebbülészeti körguggolda: ____________________
D) foltos nyakorján: ___________________________________
E) orrfuvolászati négyzetrongy: __________________________
12. Ki volt a magyar nyelvújítás vezéralakja?
_______________________________________________________________________
13. Milyen nevet adott ez az író, költő Kisbányácska községnek, ahol élt és alkotott?
_______________________________________________________________________
13+1. Kitől származik a következő gondolat?
„Meleg szeretettel függj a hon nyelvén! Mert haza, nemzet és nyelv: három egymástól válhatatlan
dolog; s ki ez utolsóért nem buzog, a két elsőért áldozatokra kész lenni nehezen fog.”
____________________________________________________________________________________

