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                                                             Kedves Versenyző!

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

                                                      Sok sikert kívánok!

1. Számozással állítsd betűrendbe a szavakat! 5/

   fantáziáját            fotózás            energiát           bátorságot            étkezés

2.  Húzd alá a szövegben a hibásan írt szavakat! Tagold mondatokra, és írd le helyesen   

  őket!  14/  

                      Mátyás Kiráj  bécset  ostromolta a várvédök  álták a sarat

          _________________________________________________________________________

          _________________________________________________________________________

3. Rakj ki főneveket a buborék betűiből, és írd le őket!                                   5/
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4. Gyűjtsd ki a szavakból a megfelelő betűket! Írd be a táblázatba!         6/

5.   Pótold a hiányzó ékezeteket!          5/

6.   Keretezd be kékkel azokat a szavakat, amelyek helyesen vannak elválasztva!        15/

a).  so-rom-pó b). sor-om-pó c).  so-rom-pó

     szem-be-ke-rül                 szem-be-ke-rül      szem-be-ker-ül

     szét-e-sik                 szé-te-sik      szét-es-ik

     vil-la-mos                 vil-lam-os      vil-la-mos

     ta-kar-í-tás      ta-ka-rí-tás      ta-ka-rít-ás

7.   Egészítsd ki a mondatokat a  ló  szó megfelelő alakjával!         4/

Két ____________ fogott be Mátyás a szekér elé.  A ______________közé csapott.
                           Mit?                                                                                            Mik?

    
Minden__________jól tudott bánni. A gyors __________________hamar elmenekült 
                             Mivel?                                               Mikkel?

az őrség elől.

8.   Írd be a szavak ellentétes párját! 6/

bánat kicsi csúf

sűrű épít gyorsan
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9.    Fejezd ki a következő szavakat eszperente nyelven! (Kérdezz utána, nézz utána, mit

       jelent az eszperente, figyeld meg a példát!) 6/

Pl.: sok = rengeteg

éjszaka utáni napszak = __________________

kutya = _______________________________

látószerv = ____________________________

költött, rímes irodalmi alkotás = ___________

első őszi hónap = _______________________

cipószerű, kerek pékáru = ________________

10.   Fejtsd meg a rejtvényt a megadott kulcsszavak alapján!( A kétjegyű mássalhangzók 

       egy négyzetbe kerülnek!)                        6/

          

           Színezd be sárgával azt a szót, melynek szófaja ige is, főnév is lehet! Mindkét 
jelentésével írj egy-egy állítást!                           3/
_______________________________________________ ________________________

________________________________________________________________________

A többi megfejtett szóval is írj egy-egy mondatot! Mindegyik mondatfajta szere-   
           peljen a megoldásban!                  5/

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________
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