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 Javította:

                                                              Kedves Versenyző!

Szeretettel köszöntelek az I. fordulóban! Figyelmesen olvass el minden feladatot!

                                                      Sok sikert kívánok!

1. Pótold a nevek kezdőbetűit! Írd külön oszlopba a fiú és a lányneveket! 8/

 ____uzsanna        ____öngyi        ____éter        ____ános       ____ímea      ____aba  

                           

2. Kösd össze a mesehősök  összetartozó vezeték- és keresztnevét! Írd le őket!            8/

        

3. Álló egyenesekkel bontsd szavakra a mondatot, majd írd le tagoltan a vonalra! 10/
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4. Húzd át a helytelenül elválasztott szavakat! 6/

al-ma mogy-or-ó szén-a é-des-a-nya sza-lon-cuk-or ré-pa-tor-ta

a-lma mo-gyo-ró szé-na é-de-sa-nya sza-lon-cu-kor rép-a-tor-ta

5.  Mi van a tolltartóban? Rendezd sorba a betűket! Írd le, és rajzold le a tárgyakat!      10/

                        

6.   Pótold a mondatok hiányzó szavait a kép segítségével!                                         5/

                                                                                  

7.   Pótold a szavakból hiányzó A vagy Á betűt, és másold le a kiegészített szavakat! 5/

ma__ci                     m__zol                   rózs__                    tulip__n                      újs__g
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8.   Fejtsd meg a rejtvényt! A számok a sorból szükséges betűk sorszámát jelölik!  4/

           

                                                  

9.   Milyen tulajdonságaik vannak? Egészítsd ki a szavakat! 6/

10.   Egy magánhangzó megváltoztatásával új szót kapsz. Írd a vonalra az így kapott szót! 

Segítséget találsz a nyíl alatt. 5/

              pl. lé                      ló mez                     _________

                     patás állat                                             maci szereti

                 tűz                     _________ kés                  _________

                     kétjegyű szám                                      méhek lakása 

                 ver                     _________ fel                  _________

                      erődítmény                                           ház oldala
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