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Tanítók Fekete István 

Egyesülete 

 

2019/20. tanév 

NYELVTAN-HELYESÍRÁS 

Feladási határidő: 

2020. január 20. (hétfő) 
Postai cím: Harmatcsepp 

              8500 Pápa, Pf. 57. 

 Forduló:   III.    Évfolyam:   4.  Az iskola kódja:  H- 
A versenyző neve:  

Elérhető  

pontszám:   100 

Elért  

pontszám:    
 Javította: 

 

 

 

Kedves Versenyző! 

Szeretettel köszöntelek a harmadik fordulóban! 

Figyelmesen olvass el minden feladatot, tollal és önállóan dolgozz! 

Sok sikert kívánok! 

 

 1. Melyik a főnév a következő szópárokban? Húzd alá zölddel! Alkoss a főnevekkel egy-

egy öt szóból álló mondatot! Mindegyik mondat más-más szándékot fejezzen ki! 

 

   hat – hát, kerék – kérek, új – ujj, megy – meggy  

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

                14/ 

2. Ki mit csinál? Megtudod, ha a megadott nevekből egy betű megváltoztatásával igét 

alkotsz! 

 Pl.: Vendel →  rendel 

 Bálint – ___________________  Lázár – _____________________ 

 Lóránt – ___________________  Ulrik – _____________________ 

 Előd – _____________________  Erik – ______________________ 

 Vazul – ____________________  Jenő – _____________________ 

                  8/ 

3. A szavak beírásával válaszolj a kérdésekre! 

   hét, tíz, sok, kevés 

        Hányszor?         Mennyit?                Hánnyal? 

 _______________ _______________ _______________ 

 _______________ _______________ _______________ 

 _______________ _______________ _______________ 

 _______________ _______________ _______________       12/ 
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4. Pótold a szavak végéről hiányzó j vagy ly betűt! Írd le azoknak a szavaknak a 

sorszámát, amelyikből a j hiányzik! 
 

 1. zöre___,   2. cserme___,  3. szemhé___,  4. tége___, 

 5. pehe___,  6. esté___,  7. karé___,  8. döre___, 

 9. kehe___,  10. gere___,  11. széke___,  12. cseve___, 

 13. kasté___,  14. aludtte___, 15. paré___,   16. aszá___ 

_____________________________________________________       17/ 

5. Álló egyenesekkel tagold szavakra a következő mondatokat, majd írd le helyesen! 

Húzd alá a leírt mondatokban zölddel az igekötős igéket! 

 Hatalmasseregélyrajokkerekedtekfelésdézsmálnikezdtékaszőlőt. 

 Anagylányokkiköltöztekaszőlőhegyre,hogymegóvjákatermést. 

 Valamelyikprésházbanhálótanyátrendeztekbe. 

 Ottaludtakamígmegnemkezdődöttaszüret. 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

                18/ 

 6. A meghatározásokhoz olyan szót írj, amelyekben csak „á” magánhangzó szerepel! 

 Hordót készítő mester:   ___________________________ 

 Az ételnek sárga színt adó fűszer: ___________________________ 

 Bányászszerszám:    ___________________________ 

 Fiatal juh:     ___________________________ 

 Gonosz fondorlat, cselszövés:  ___________________________ 

 Tarka tollú, pintyféle madár:  ___________________________ 

 Sínpár:     ___________________________ 

 Szenet fejtő munkás:    ___________________________ 

 Mesebeli szörny:   ___________________________ 

 Sétálgat, ide-oda megy:  ___________________________      10/ 
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7. Írd le jelen, múlt és jövő időben a látszik és a hallgat igék ragos alakjait! 

 _____    __________________     __________________      __________________ 

 _____    __________________     __________________      __________________      

_____    __________________     __________________      __________________      

_____    __________________     __________________      __________________      

 _____    __________________     __________________      __________________      

 _____    __________________     __________________      __________________      

 

 _____    __________________     __________________      __________________ 

 _____    __________________     __________________      __________________      

_____    __________________     __________________      __________________      

_____    __________________     __________________      __________________      

 _____    __________________     __________________      __________________      

 _____    __________________     __________________      __________________    

                12/ 

8. Írd le a mai dátumot háromféleképpen! (településnév, évszám, hónap, nap) 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

                  3/ 

9. Díszítsd fel a „karácsonyfát! Egészítsd ki a vízszintes sorokat szavakká!  

 

    L E          T E     

    L E          T E     

    L E          T E     

    L E          T E     

    L E          T E     

            

                  6/ 


