Ványai Ambrus Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola
A MAGYAR NYELV HETE, 2016
2016. április 11-én, hétfőn immár ötvenedik alkalommal indult el a magyar nyelv hete.
Mi egy nyelvi feladványsort ajánlunk a figyelmetekbe. A megfejtéseket egy lapra leírva
magyartanárotoknak adjátok oda! Hasznos időtöltést kívánunk!
A Ványai Ambrus Általános Iskola magyar szakos pedagógusai
1. Ki és hol vagyok én?
(Utónév személynevekben és földrajzi nevekben)
A)
Férfi vagyok, nevem jelentése „szikla” …………………………………
a) Sok híres ember kapta ezt a keresztnevet:


XVI. századi prédikátor, Balassi Bálint nevelője voltam: ………………………



I. István király engem jelölt ki utódjául: …………………………………………

b) Helységnevekben is gyakran előfordulok. Keressetek négy olyan települést, amiben –
bárhol a szóban – a nevem megtalálható! …………………………………………….
B)
A magyar törzsszövetség élén két fejedelem állt, a KENDE és én, a ………………………..
a) Sok híres ember kapta ezt a keresztnevet:


Festő voltam, nevemet történelmi témájú festményeim tették ismertté, pl. Hunyadi
László búcsúja …………………………………….



Annához írt verseim a szerelmi líra legszebb gyöngyszemei: …………………………

b) Helységnevekben is gyakran előfordulok. Keressetek négy olyan települést, amiben –
bárhol a szóban – a nevem megtalálható! …………………………………………….
2. Mit jelentenek „elfelejtett”, régi szavaink?
a) ambitus
1. gyógynövény

2. oszlopos tornác

X. szőlőlugas

2. búzatároló

X. idős asszonyrokon

2. főz

X. óvatosan betakar

2. savanyú leves

X. befőtt

2. gyors inas

X. nyaklánc

b) ángy
1. hintó
c) bagyulál
1. verekszik
d) cibere
1. sovány ló
e) kalamáris
1. tintatartó
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3. TOTÓ
1. Melyik évből ismeretesek a legrégebbi írásban fennmaradt szavaink?
2. Az Ómagyar Mária-siralom az első ránk maradt vers. Mikor keletkezett?
3. Körülbelül hány nyelv van a világon?
4. Melyik nyelvet használják a legtöbben
5. Hány hangot tartalmaz a világ legkevesebb hangot használó nyelve?
6. Hány hangot a legtöbb hangzót használó nyelv?
7. A 2005-ben megrendezett Nagy Könyv című versenyt melyik magyar
mű nyerte?
Kérdések
száma
1.

Válaszok
1055

1155

955

2.

kb. 1275

kb. 1375

kb. 1050

3.

5000

6500

6900

4.

angol

észak-kínai

francia

5.

11

22

33

6.

54

64

74

7.

Molnár Ferenc:
A Pál utcai fiúk

Gárdonyi Géza:
Egri csillagok

Szabó Magda:
Abigél

