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A
1. Ismerd fel az alábbi szöveg helyesírási hibáit !
A helyesen írt alakot írd a hibás szó fölé !

Az elefánt a legnagyob szárazföldi állat. Libegő fülekkel és hullámzó
ormánnyal mindennap nagy távolságokat tesz meg hogy vizet és élelmet keressen
magának.
Az elefánt ormánya hoszú, izmos felső ajak. Nagyon erős, akár fákat is föl
emelhet vele, ugyanakkor érzékeny szagló- és tapintószerv. Az ormány végén
ujjakhoz hasonló dudorok találhatók, ezekkel igen apró tárgyakat is képes megfogni.
A hatalmas füleket vérerek hálózzák be. Ahogy az elefánt vére átáramlik rajtuk, lehűl
a külső levegő hatására.
Az elefántokat a kihalás veszéje fenyegeti amiatt, hogy értékes agyarukért
vadásznak rájuk. Az elefántcsontból értékes dísztárgyakat, ékszereket készítenek.

2. Minősítsd az alábbi szót a hangalak és a jelentés viszonya alapján !
A megfelelő betűjelet írd a szó mellé !

dob

......

A) egyjelentésű szó
B) többjelentésű szó
C) azonos alakú szó
D) hangutánzó szó
E) hangulatfestő szó

3. Illessz toldalékot az alábbi szavakhoz !
Válassz az adott lehetőségekből !
szék
mond
egész
- vén, - kozik, - va, - tok, - hez, - ság, - ség
4 Írj egy, az ábrának megfelelő egyszerű mondatot !
AÁ
T
Jmi
A mondat: ...................................................................................................................
5. Írd ki a jelzőket !
Edward király, angol király
Vágtat fakó lován;
………………………………………………………………………………

6. Fejezd be a következő közmondásokat !
Nem esik messze ……………………….
Mindenütt jó …………………………….

7. Az Öcsödön nevelőszülőknél élő költő írja:
„ Nincsen apám, se anyám
se istenem, se hazám”
Nevezd meg a költőt! …………………………………………………
8. Határozd meg az alábbi szóképet !
„ A nap fölkel és elküldi a holdat”
…………………………………………………………………

9. Egészítsd ki az alábbi mondatot !
A magyar nemzeti dráma írója …………………………………….,
Nevezd meg a drámáját ! ………………………………………………..

10. Melyik helyes ? A helyes választ karikázd be !
a/ Evésnél ne beszélj !

b/ Evés közben ne beszélj !

11. Pótold az alábbi ikerszavak utótagját !
cimmeg …………………………….
csiszeg ……………………………..
12. Nevezd meg a nyelvújítási mozgalom vezéralakját!
……………………………………………………………..

Kulcs A

1.feladat : legnagyob,
tesz meg hogy vizet
hoszú
föl emelhet
veszéje

2. feladat: C

3. székhez, mondva, egészség, (egészhez)

5 pont

1 pont

3 pont

4. feladat: pl.: Ádám szép tollat vett.

4 pont

5.feladat: angol, fakó

2 pont

6. … az alma a fájától

2 pont

…, de legjobb otthon.
7. József Attila

1 pont

8. megszemélyesítés

1 pont

9. Katona József, Bánk bán

2 pont

10. b

1 pont

11. – cammog , - csoszog

2 pont

12. Kazincy Ferenc

1 pont
25 pont
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B
1./ Ismerd fel az alábbi szöveg helyesírási hibáit! A helyesen írt alakot írd
a hibás szó fölé !

Az ember ősidők óta hisz a víz tisztító erelyében. Nagyszombat hajnalán
a Szegedi lányok szótlanul megfürödtek a Tiszában. A folyó vizétől megtisztulva
várták a húsvétot. Az volt a hiedelem, hogy így nem fog rajtuk semmiféle
egésségrontó igézés. Fürdés utánn a fűzfák lombsátra alatt fésülködtek meg, hogy
szép hosszú legyen a hajuk. Te ismersz – e vízzel kapcsolatos népszokásokat.

2. Alkoss értelmes szóösszetételeket ! A helyes alakokat kösd össze vonallal !
lak
eb
medve

adó
talp
hely

3. Állapítsd meg a a következő mondat tagmondatainak egymáshoz való
viszonyát !
.
Akkor lett olyan érdes hangja, amikor megbetegedett.

....................................................................................

4. Pótold az alábbi ikerszavak utótagját !
agyba ……………………..
ideig ……………………….
tárva ………………………

5. Alkoss értelmes szóösszetételeket ! A helyes alakokat kösd össze vonallal !
tulipán
kulcs
gép

csomó
puska
hagyma

6. Ki az írója és mi a címe annak a műnek, amelyből az alábbi idézet való ?
„Szivemnek gyöngyháza, lelkem Iluskája!"
Kukoricza Jancsi így szólott hozzája:”
……………………………………………………………………………………….

7. Fejezd be a szólást !
Köti az ebet a ……………………………………………

8./ Fokozd az alábbi mellékneveket !
fehér ………………………………………………….
édes ………………………………………………

9. Válaszd ki az alábbi csoportból azokat a szavakat, amelyek nem főnévi
igenevek !
venni, jönni, debreceni, lesni, zokni, enni, kezdi
………………………………………………………………………………………

Kulcs B
1./

- erejében

5 pont

- szegedi
- egészségrontó
- után
- … népszokásokat ?
2. lakhely medvetalp, ebadó

3 pont

3. időhatíározói mellékmondat

1 pont

4. főbe, óráig, nyitva

3 pont

5. tulipán – hagyma, gép – puska, kulcs – csomó

3 pont

6. Petőfi Sándor: János vitéz

2 pont

7. … a karóhoz

1 pont

8. fehérebb, legfehérebb, édesebb, legédesebb
9. debreceni, zokni, kezdi

4 pont
3 pont
25 pont
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C
1/ Ismerd fel az alábbi szöveg helyesírási hibáit !
A helyesen írt alakot írd a hibás szó fölé !

Hogyan védekezzünk a zajártalom ellen?
Az emberek nem szeretnek egyedül leni. Otthon a csendben gyakran eszébe
juthat az embernek hogy egyedül van. De jó lenne egy igaz barát ilyenkor! Mit
lehetne tenni? Át hívhatnám az egyik barátomat társasjátékozni. Segíthetnék az
anyukámnak takarítani. Édesapámmal szerelhetném a kerékpárt. Olvashatnék egy jó
könyvet.
Mit

teszünk

ezek

helyett.

Hangosan

szólaltatjuk

a

zenét,

leülünk

a számítógéphez játszani, és bekapcsoljuk a televíziót.
2. Állítsd helyre a közmondás eredeti alakját !
Ne fesd az ördögöt a falra, mert megbüntetnek falfirkálásért.
……………………………………………………………………..

3. Nevezd meg a Bori notesz alapján azonosított zsidó származú költőՙnket
.....................................................................................................................................

4. Minősítsd az alábbi szót a hangalak és a jelentés viszonya szempontjából!
A megfelelő betűjelet írd a szó mellé !

cincog

...........

A) egyjelentésű szó
B) többjelentésű szó
C) azonos alakú szó
D) hangutánzó szó
E) hangulatfestő
5. Állítsd helyre a közmondás eredeti alakját !
Ki korán kel, egész nap álmos.
………………………………………………………………………………………….

6. Húzd alá azt a kifejezést, amelyiknek a jelentése eltér a többitől !
szerteszét, össze-vissza, szanaszét, szépen, felfordulva

7. Nevezd meg az alábbi művek íróját!
A jó tanuló felel, Röhög az egész osztály, Magyarázom a bizonyítványom
……………………………………………………………………………………..

8. Írj egy, az ábrának megfelelő egyszerű mondatot !
AÁ
T
Jmi
H
A mondat: ...................................................................................................................

9. Az első magyar nyelven író költőnk sorai az alábbiak:
Nevezd meg a költőt és a mű címét !
„ Vitézek, mi lehet ez széles föld felett
Szebb dolog az végeknél ? „

……………………………………………………………………………………

10. Fokozd az alábbi mellékneveket !
rossz………………………………………………………………………
jó …………………………………………………………………………

11. Nevezd meg az alábbi irodalmi alkotások íróját!
A walesi bárdok ……………………………………
Árvácska …………………………………………
A kőszívű ember fiai ………………………………

Kulcs C
1.feladat :

leni
embernek hogy
Át hívnám
Mit teszünk ezek helyett
zaly

5 pont

2. …. , mert megjelenik

1 pont

3. Radnóti Miklós

1 pont

4. D

1 pont

5. … , aranyat lel

1 pont

6. szépen

1 pont

7. Karinthy Ferigyes

1 pont

8. A szorgyamas tanuló feladatot ír a szobában.

5 pont

9. Balassi Bálint : Egy katonaének

2 pont

10. rosszabb, legrosszabb , jobb, legjobb

4 pont

11. Arany János, Móricz Zsigmond, Jókai Mór

3 pont

25 pont

