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 Javította:

    Kedves Versenyző!
Szeretettel köszöntelek a harmadik fordulóban! 
Figyelmesen olvass el minden feladatot! Tollal írj! Sok sikert kívánok!

1. Egészítsd ki a szavakat a megfelelő időtartamú magánhangzóval! (u,ú,ü,ű)
                                                                                                                          15/

töpörty…. heged…. sepr…. kap…. ap….

men…. gyal…. tet…. zsal…. fés….

esk…. ham…. gyűr…. gyan…. ár….

2. Pótold az igekötőket az alábbi szólásokban!                                                        10/

          akad a lélekzete.           ássa a csatabárdot.

            húzza az orrát.           kapja a vizet.

            esik az álla.           törik a mécses.

            húzza a nótáját.           teszi a szűrét.

            mossa a fejét.           kapja a fejét.

3.  Kösd össze a szólásokat a tartalmukat kifejező melléknevekkel!

     (Mindegyikhez külön színt használj!)     7/

kemény fából faragták értéktelen

fabatkát sem ér ravasz

hiányzik egy kereke erős

fogához veri a garast türelmes

versenyt fut a rókákkal buta

zörögnek a csontjai fösvény

fát lehet vágni a hátán sovány
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4. Tedd többes számba a következő főneveket! 9/

kéz _______________ tér _________________     pohár ________________

tó ________________ ló __________________     tűz __________________

híd ________________ nyúl_________________      bokor ________________

5. Melyik összetett főnév! Húzd alá kékkel! 5/

tánctudás süveges  uszony füstölés  gépírás  legócskább

hajócsavar  leszeleteli olvasmányos   rajzszög  kútkáva elfordít

6. Pótold a mondatkezdő betűket és az írásjeleket a mondatokban! Írd a 
mondatok után a mondatfajta nevét!                                                    15/

___ilyen most az idő ___ _____________________________ 

___ű, de hűvös szél fúj ___ _____________________________ 

___ltözz melegebben ___ _____________________________

___e jó lenne, ha sütne a nap ___ _____________________________

___egjött az ősz ___ _____________________________

7. Húzd alá azt a sort (sorokat),  amelyikben helytelenül vannak betűrendbe 

állítva a szavak!    3/

álmos, alma, állat, alvás, aludttej 

alma, álmos, állat, aludttej, alvás 

állat, alma, álmos, aludttej, alvás 

állat, álmos, alma, aludttej, alvás

8. Te hogyan írnád le az alábbi szavakat? 10/

mongyuk heccség

mekfordittyuk ájjatok fel!

higgyed! haggyad!

hallacik ápolcság

mecced! süjjesztyük
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9. Írd le a melléknevek ellentétes jelentésű párját középfokban! 8/

 erős________________________________________

 ritka________________________________________

 széles_______________________________________

 egyszerű____________________________________

10. Az összekeveredett betűkből alkoss igéket!        8/

rata______________________________

ebszlé____________________________

lolda_____________________________

pélü _____________________________

lüséf_____________________________

verek ____________________________

ntaul_____________________________

grulá_____________________________
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