9. forduló
Oldd meg a következő nyelvi rejtvényt!
A megoldásokat külön papíron, névvel ellátva dobd be a könyvtárban elhelyezett ládába!
BEADÁSI HATÁRIDŐ: 2012. DECEMBER 14. (péntek) 16 óra
1. Milyen színűek az alább felsorolt szavak?
kese lábú
hóka
fakó
deres
pej
2. Melyik szólás nem hangzik helyesen?
Megette a tésztája javát.
Száz mondatnak is egy a vége.
Nem fűlik hozzá a szeme.
Két darálóban őrölnek.
Régóta a gyomrában van.
3. Melyik sportág elnevezésének a betűit kevertük össze?
Pl.: Téli atka = atlétika
Zabtipró
Város tágul
Étkezés
Szétvető léc
Társvivő
4. Mit jelentenek az alábbi sokszor hallott szavak?
kalimpál
kapiskál
kalamajka
kacifántos
kajtat
5. Fejtsd meg a következő feladványokat! Oda-vissza értelmes szavak.
Pl.: Ha a levest megfordítom, bevetetlen földdarab lesz. RAGU – UGAR
Ha a közterületet megfordítom, mezővé válik.
Ha a végtag megfordul, táncmulatság lesz belőle.
Ha a védelmi építmény megfordul, oktondi lesz.
Ha fémet megfordítom, maró anyaggá válik.
Ha a kártyalapot megfordítom, több időegység lesz.
6. Csak egy betű megváltoztatásán múlik, és máris máshol találod magad.
várban
teremben
postán
Toldon
7. Mit jelentenek a következő divatos mondatok?
kvittek vagyunk
le a kalappal előtted
profitál belőle
gáz van

10. forduló
Oldd meg a következő nyelvi rejtvényt!
A megoldásokat külön papíron, névvel ellátva dobd be a könyvtárban elhelyezett ládába!
BEADÁSI HATÁRIDŐ: 2012. DECEMBER 14. (péntek) 16 óra
1. Javítsd ki a mondatok nyelvhelyességi hibáit!
Nem-e láttad a szombat esti filmet?
A betegségem végett három hetet hiányoztam.
Sokat játszok a Pistával.
Írnák neked levelet, ha lenne időm.
2. Mi a különbség és az azonosság a következő három-három szó között?
kerítés – sövény - palánk
szita – rosta – szűrő
kulacs – csutora – palack
bogrács – üst – kondér
3. Oldd meg a szóegyenleteket!
vésne = síkság
ül vég nélkül
---------------- + lök = állati lábvég
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4. Írj egy-egy mondatot a szópárokkal!
tör – tőr
épen – éppen
meny – menny
örül – őrül
5. Találd ki a meghatározások alapján a fogalmakat! A kezdőbetűt megadjuk.
négybetűs szó, ebben sül a mesebeli pogácsa: h…….
hétbetűs főnév, a tejfölből ezzel az eljárással készítik a vajat: k……….
hatbetűs szó, a szárításhoz hasonló tartósító eljárás: a…………
Egy-egy
6. Egy-egy mondattal magyarázd meg, mi a különbség a Boldog Újévet és a Boldog
új évet között!
7. Alakítsd át a felsorolt állatokat növényekké egy-egy hozzájuk kapcsolt szóval!
szarka
kakukk
oroszlán
gólya
REMÉLJÜK, HOGY A REJTVÉNYEK KELLEMES PERCEKET SZEREZTEK,
S KÖZBEN SOKAT TANULTATOK.
NE FELEDJÉTEK: „NYELVÉBEN ÉL A NEMZET!”
Szép karácsonyi pillanatokat és boldog új évet kívánunk!

