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 Javította:

Kedves Versenyző!
Szeretettel köszöntelek a harmadik. fordulóban! Figyelmesen olvass el minden feladatot!

Tollal írj! Sok sikert kívánok!

1. Nagyi rejtvényt fejt, de nem minden szó jut eszébe. Segíts neki a megfejtésben!        5/

Tapsifüles rágcsáló, 3 betű: ______________

Sertés más néven, 5 betű: ______________

Küld ellentéte, 3 betű: ______________

Fegyver, de nem kés, 3 betű: ______________

Elvisel, 3 betű, az utolsó r: ______________

2. Alkoss mondatokat! Rendezd sorba a szavakat! Írd le a mondatot helyesen! 6/

         a   kertben virágokat       tegnap      édesanyámmal ültettünk     

__________________________________________________________________________

          kétszer      a hegyekben        a szünetben a nagynénémmel kirándultunk

__________________________________________________________________________

3.  Ly vagy j? Pótold a szavak hiányzó betűit! 15/

     harká____,      hópehe____,       ____obbra; Káro____,      papagá____

     te____,  ____uk; tava____,  osztá____,       hé____a;

     Ibo____a;      ha____nal;       é____el;         to____ás;   bago____

4.  Írd le betűrendben a kéttagú szavakat! 6/

              Panna     Réka     Olivér     Ágnes     Aladár     Hanna     Olga     Vivien

  _________________________________________________________________________
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5. Vannak olyan szavak, amelyek oda – vissza olvasva is értelmesek. Mely szavakra 

    gondoltam?                                                                                                                     10/

                   Pl.: oda: pakol; vissza: testrész:   rak - kar  

oda: táncmulatság; vissza: testrész:_______________________________________________

oda: filmszínház; vissza: mozgáshoz szükséges:_____________________________________

oda: testünkben lévő folyadék; vissza: kikötő_______________________________________

oda: tisztít; vissza: piros bogyójú cserje:___________________________________________

oda: kenyeret süt; vissza: festmény: ______________________________________________

6. Tagold a szöveget szavakra, mondatokra! Írd le helyesen!                                       26/

Anagyhalatkifogtákpiacravittékésotteladtákígykerültakonyháraahola

szakácsnőanagykésselfölhasította.

  ________________________________________________________________________

    ________________________________________________________________________

    ________________________________________________________________________

    ________________________________________________________________________

7. Alkossatok állatneveket a betűkből! Írjátok le őket helyesen!     10/

ajmmo___________________ abglyo______________________ 

aglyó ____________________ hju_________________________ 

áilyrs ____________________    aaklyrv______________________   

fglyoo____________________    bjorú _______________________ 

aáhjlr_____________________ eeklysű______________________

8.   Tulajdonnév vagy köznév? Pótold a főnevekben a kezdőbetűket!                          12/

          ____rdély,     _____utya,    _____odri,    _____icimackó,     ____uk,      ____önyv,

         ____rany ____ános,       ____emzeti ____ínház,    ____agyarország,    ____eszprém

2



9. Írjátok be a hiányzó betűket! Húzzátok a megfejtett szavakat a szófajuknak megfelelő

csoporthoz! A főneveket kékkel, a mellékneveket zölddel, az igéket sárga színnel 

húzzátok!  20/
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